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Fiziologų Kongresas.
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Kapitalistų laikraščiai spaus
dina paveikslus naujų karo pa
būklų ir stebisi jų tobulumu. 
Bet daugelis mirtingiausių ka
ro įrankių dar laikoma slapty
bėje.

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
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Darbininkai žino, kad tie žu
dynių įnagiai skiriami ne tik 
karui; jie atkreipti ir prieš ga
limus darbo žmonių sukilimus. 
Daugelis todėl nusimena, de
juodami, ką gi čia galėtume pa
daryt prieš tokias mirties ma
šinas?

Bet tas žudymo mašinas val
do darbininkai ir farmeriai, ap
nerti kareivių rudinėmis. Di
džios masinės z armijos negali 
būt sudarytos tik iš parinktinių 
“ištikimųjų.” O mirties įnagiai 
darbo žmonių rankose gali būt 
atkreipti prieš pačią valdančią
ją klasę.

Štai kodėl Komunistų Inter
nacionalo dabartinis kongresas 
taip pabrėžia būtiną reikalą re
voliucinės darbuotės tarp karei
vių ir jūrininkų.

Lindbergho žmona lakūnė 
Anne parašė knygą apie skridi
mą su savo vyru “North to the 
Orient” (šiaurėn į Rytus). Ji
nai turi menką nuomonę apie 
savo moksliškus gabumus, ir to
dėl bijojo, kad nuskridus į Sov. 
šalį, apspis ten ją raudonosios 
moterys ir ims kvosti, ką jinai 
supranta apie įvairias radio pa
slaptis. Ji, mat, Lindberghui 
tarnavo kaip lėktuvo radio ope
ratorė.

Vadinasi, dar nebuvus Sovie
tuose, Lindberghienė girdėjo 
apie Sovietų moterų gabumus ir 
išsilavinimą kaipo inžinierių, 
mechanikių, įvairių specialisčių.

Pasirodo, kaip buržuazinis 
pasaulis, visomis jėgomis kovo
damas prieš komunizmo pavojų, 
*sykiu tėmija Sovietų pažangą, 
nors ir stengiasi ją paslėpt nuo 
plačių masių akių.

Lindberghai andai nulėkę į 
Sovietus tiesioginiai persitikri
no tenaitinių moterų progresu. 
Bet kas liečia Lindberghienę, 
tai dar ne viskas. Ją labiausia 
nustebino tas, kad moterys-ži- 
novės Sovietuose nesistengė ją 
klausimais “papjauti” bei paro
dyti jos nežinystę. Del to Lind
berghienė ypač džiaugiasi ir gė
risi Sovietų moterų nepaprastu 
draugiškumu ir nuoširdumu. '

Palaukite, kai sugrįš Ameri
kos mokslininkai iš tarptauti
nio fiziologijos mokslo kongre
so, įvykusio Sovietų Sąjungoj. 
Jie savo studentams universite
tuose ir kolegijose parveš neti
kėtų žinių apie Sovietus, kaipo 
didžiausią pasaulyje mokslo au- 
klėtuvę ir mokslinių išradimų 
laboratoriją.

Bent dauguma tų profesorių 
darys palyginimus tarp Sovietų 
atsinešimo į mokslą ir jo dar
buotojus, iš vienos pusės, ir 
hitlerininkų atsinešimą į juos 
Vokietijoj, iš antros pusės; ir 
tas palyginimas neis fašistų 
naudai.

Sovietuose mokslininkai ap
supami didele pagarba ir ten 
jiems suteikiama tokia proga 
plėtoti mokslą, kokios dar nie
kur nebuvo • pasaulio istorijoj; 
o fašistinėj Vokietijoj geriausi 
mokslo atstovai užleidžiami na- 
zių padaužų gaujomis, kalinami, 
užsienin tremiami.

MONTE CARLO, Mona
co. — ši mažyte kunigaikš
tystė pasilaiko faktinai tik 
iš suvažiuojančių turčių ir 
pereivų lošimo iš pinigų. 
Bet krizis džiovina ši įplau
kų šaltini. Todėl Monaco 
kunigaikštis Louis, taupy
damas lėšas, nutarė paleisti 
visą savo “armiją,” suside
dančią tik iš 76 vvrų. Kai 
kurie jų žada įstoti į Ethio- 
pijos armiją.

Anglija Bando Gauti 
Karo Talkos iš Šios

Šalies prieš Italiją
ANGLAI SUSTABDYSIĄ 

AMUNICIJĄ ITALIJAI

L O N D ON. — Nutrūkus 
deryboms tarp Anglijos, Ita
lijos ir Francijos atstovų 
delei Ethiopijos, karalius 
Jurgis tuoj pasišaukė savo 
užsienių reikalų ministerį 
Sam. Hoare pasitart apie 
tolesnę politiką. Praneša
ma, kad už dienos kitos bus 
sušaukta Anglijos ministe- 
rių kabineto susirinkimas. 
Todėl ir ministeris pirmi
ninkas St. Baldwin per
traukia savo atostogas 
Francijoj ir sugrįžta į Lon
doną. Gal bus ir seimas su
šauktas anksčiau negu pap
rastai.

Anglijos valdžia labai 
įdomauja, kokios politikos 
laikytųsi Amerika, prasidė
jus karui tarp Italijos ir 
Ethiopijos. Anglų užsienių 
reikalų ministerija, todėl, 
per savo ambasadorių R. 
Lindsay Washingtone duo
da Roosevelto vyriausybei 
nuolatinių s m u 1 k m eniškų 
pranešimų ryšy j su Italijos 
ir Ethiopijos kivirču.

Iš Anglijos iki šiol nebu
vę, vežama ginklų nei Itali
jai nei Ethiopijai. Dabar 
spėjama, jog minimas mi- 
nisterių kabineto susirinki
mas nutars, kad Anglų 
kompanijos gali kol kas par- 
davinėt ginklus Italijai. ir 
Ethiopijai. Bet jeigu Tau
tų Lvgos Taryba, toliaus, 
pripažins, kad Italija yra 
užpuolike, tai Anglija sutu
rės ginklų pardavinėjima 
Italijai, bet leis juos vežt į 
Ethioniją.

Italiios-Ethiopijos klausi
mas dar bus svarstomas 
Tautų Lygos Taryboj, kuri 
susirenka rugsėjo 4 d. Bet 
Anglijos valdžia netiki, kad 
šioks ar toks Lygos Tary
bos tarimas galėtu sulaikyt 
Italiją nuo karo prieš Ethio- 
piją.

Angliia, suprantama, da
rys didžiausio neva “drau
giško” spaudimo Amerikai, 
kad Ropąevelto valdžia bent 
finansiniai ir prekybiniai 
boikotuotų Mussolini, įsi
veržus jam į Ethioniją. Iš 
savo pusės, Mussolini taip
gi daro spaudimo Amerikai, 
kad gautų iš jos paramos.

8,000 Farmeriq Eina
Talkon Streikieriam

Del Rapids’e, South Da- 
kotoj, susirinkę savo pikni- 
kan trijų apskričių farme
riai vienbalsiai nutarė skelb
ti 48 valandų visuotiną 
streiką, kad tuom išreikšt 
savo pritarima streikuojan
tiems Morell Packinghouse 
( s k e r d y klos) daarbinin- 
kams. Jie masiniai eis pa
dėt pikietuot skerdyklos 
darbininkams.

30,000 Italijos Kareivių 
Pavojingai Apsirgo

PARYŽIUS. — Anglį- 
jos valdininkai, dalyvavę 
derybose su Francijos ir 
Italijos atstovais Pary
žiuj, gavo žinių, kad Ita
lija jau išvežė 30,000 pa
vojingai susirgusių bei su
sižeidusių kareivių iš savo 
kolonijų Eritrėjos ir So- 
malilando. Tos kolonijos 
rubežiuojasi su Ethiopija. 
Dauguma susirgusių išga
benta j Rhodes salą ir Li
biją, o kai kurie į Siciliją. 
Mussolini bijo visus juos 
vežt Italijon, nes dar la
biau galėtų žmonės pra
dėt bruzdėt prieš karą.

Baigiasi Pašalpiniy
Viešų Darby Pinigai

WASHINGTON. — Jau 
telieka tik $900,000,000 ne
paskirstytų viešiems pašal- 
piniams darbams PWA pini
gų iš $4,000,000,000 fondo. 
Kurie miestai bei valstijos 
pavėluos išreikalaut sau pi
nigų viešiems darbams, ga
li toliau nieko negauti. Lai
ko telieka tik 30 dienų. Lou- 
isianos valstijai nieko nebū
sią duodama, todėl kad jos 
seimelvj fašistinis senato
rius Huey Long pervarė to
ki nutarimą, kuris atmeta 
Washington© valdžios taisy
kles delei pašalpinių darbų 
pinigų naudojimo.

Valdiškas Korikas Pats 
Būsiąs Pakartas

VIENA.— Al. Fūerst, bu- 
vęs vieno miestelio majoras 

į ir savo laiku tarnavęs kai
po valdiškas piktadarių ko
rikas, veikiausia pats bus 
pakartas. Jis įkaitinta^, kad 
savo daržinėj nužudė du 
vaiku, 5 metų amžiaus. Vie
na iš jųdviejų buvo jo pa
ties duktė. Norėdamas pas
lėpt piktadarystę. jis paskui 
■padegė daržinę, idant atro
dytu, kad vaikai tik taip su
degė. o nebuvo nužudyti. Jis 
norėjo gauti apdraudos pi
nigus.

Tas buvęs korikas dabar 
sako: “Jeigu jau mane žu
dys, tai geriau, kad sušau
dytų. Aš žinau, ką reiškia 
būt pakartam.”

Veja Trukšmadarius Milici
ninkus iš Northamptono

NORTHAMPTON. Mass. 
— Pereitos savaitės gale , 
čia buvo atėję du miliciios 
pulkai ir jie savo girtvbe, 
muštynėmis ir netvarka tiek 
igriso piliečiams, kad mies
to majoras pareikalavo mi
licijos kom&dierių atsiimt iš 
čia savo kareivius ir neleist 
daugiau čia jiems apsistot.

DIDELI SOVIETŲ ŠALIES SOCIALISTINIAI 
NUVE1KIMAI, PRIMENAMI DRG. M ANUILSK10
MASKVA. — Drg. D. Z. 

Manuilski raportavo Septin
tam Pasauliniam Komunis
tų Internacionalo Kongre
sui apie vaisius Sovietų Są
jungos Socialistinės kūry
bos. Sakė, kad Sovietų* pa
siekimai veda linkui socia
lizmo persvaros tarptauti
niuose santikiuose; jie su
daro naują laipsnį besivys- 
tyme pasaulinės darbininkų 
revoliucijos.

“Sovietų Sąjunga stebina 
visą pasaulį savo didžia so
cialistine kūryba.” Pramo
nės gamybos daugumu So
vietų Sąjunga užėmė pirmą 
vietą Europoj ne tik šiame 
krizyje, bet jau 1929 m. ge
rovės laikais. Sovietų Sąjun
ga yra tik antra po Jungti
nių Valstijų, kas liečia pra
monės dirbinių daugį.

To pasiekė darbo žmonių 
entuziazmas vadovybėje So
vietų Komunistų Partijos, 
nežiūrint įvairių kliūčių.

“Dabar,” sakė drg. Manu
ilski, “mes galime pirmoj 
vietoj rūpintis žmonių ge
rove, kaipo c e n t r a 1 i n iu 
punktu visuose mūsų pla
nuose. Žmonija nėra pasau
linės istorijos .mėšlas, kaip 
skelbia fašizmas; ji nėra 
nei priedas prie kapitalisti
nės mašinos, tarnaujantis 
naudai parazitiškos išnau

LIETUVOS ŽINIOS
Gydytojų Delegacija Išvyko 

Į SSSR,
KAUNAS.—Lietuvos gydyto

jų delegacija, prof. V. Lašas, 
dr. V. Kuzma, dr. J. Zubkus, 
dr. šapauskas. dr. S. Laurina
vičius ir dr. Minginas, per Lat
viją' išvyko į SSSR dalyvauti 
XV-ajame tarptautiniame fizio
logų kongrese, kuris Maskvoje 
buvo nuo rugpj. 9 iki 17 d. 
Viso delegacija Rusijoje išbus 
2-3 .savaites. Susipažins su 
SSSR įvairiomis medicinos įstai
gomis.

Kiek Mažiau iš Lietuvos yra 
Nupirkusi Vokietija

KAUNAS. — P a s k e 1 btais 
centralinio statistikos biuro duo
menimis, Lietuva per šių metų 
pirmąjį pusmetį iš Vokietijos 
viso yra pirkusi už 8,510,700 
litų (pernai per tą patį laiką 
už 22,033,300 litų), o Vokietija 
iš Lietuvos už 4,273,400 litų 
(pernai už 20,231,700 litų).

šaudamas šunį Pats
» Nusišovė
šio men. 4 ,d. Baisogalos bū

rio šaulys A. Bobinas, grįžda
mas iš Skėmių kaime buvusios 
gegužinės, šovė šunį, šūvį iššo
vus, pistolete įvyko kliūtis. 
Bandant ją prašalinti, per ne
atsargumą pistoletas išsišovė, 
pataikydamas į krūtinę. Bobi
nas krito negyvas vietoje.

Atskris 5 Francūzų Karo 
Lėktuvai

Prancūzijos pasiuntinybė pra
šo Lietuvos įstaigas duoti suti
kimą penkiems francūzų karo 

dotojų saujelės.”
Dabar Sovietų šalyj yra 

.600,000 mokytojų; jie moki
na 25 milionus žmonių. Per 
6 metus skaičius vidurinių 
mokyklų dešimteriopai pa
daugėjo. Dabar Sovietų uni
versitetus ir technikos mo
kyklas lanko 1,300,000 stu
dentų. >

“Jau 1933 m. mes turėjo
me 1,500,000 buvusių darbi
ninkų arba jų vaikų kaipo 
fabrikų direktorius, teisė
jus, vyriausybės prokuro
rus, mokytojus, mokslinin
kus ir tt.”

1928 m. Sovietų Sąjungoj 
buvo skaitoma 8,800,000 eg
zempliorių laikraščių, o 1934 
m. jau 35,500,000.

Sovietuose moteris išlais
vinta ir jai atdaros visos 
vietos viešame gyvenime. 
Nėra bedarbės. Dildoma pa
skutiniai kapitalizmo liku
čiai.

P r o 1 e t a riato diktatūra 
reiškia plačiausią demokra
tiją darbo minioms. O fa
šistų diktatūra reiškia bai
sų minių pavergimą saujelei 
didesniųjų išnaudotojų. Ir 
tas skirtumas turi būt vi
sur ryškiausiai atžymimas. 
Sovietų tvarka yra kovotoja 
už taiką, kuomet fašizmas 
yra aršiausias karų kursty
tojas.

lėktuvams perskristi Lietuvos 
teritoriją ir nusileisti karo aero
drome, lėktuvų įgulai dėvint ka
rišką uniformą, šie lėktuvai 
skris vizito tikslu į Baltijos 
valstybes ir SSSR rugpjūčio 
mėn. gale.

Francija Tebeinanti su 
Italija prieš Ethiopus

PARYŽIUS. — Pusiau- 
valdiškas Francijos dienraš
tis “Temps” pakartoja 
Francijos draugiškumo už
tikrinimą Italijai kivirčuose 
del Ethiopijos. Kitas įta
kingas francūzų laikraštis 
“Intransigeant” užgiria Ita
lijos siekimą užgrobt Ethio- 
piją. Sako, taip dare Angli
ja, prijungdama sau koloni
jas; taip darė ir kitos šalys. 
Kodėl negalėtų panašiai da
ryti Italija? Iš tokių spau
dos nuomonių sprendžiama, 
kad Francijos valdžia tebe
remia Mussolinio pasimoji- 
mą ant Ethiopijos.

Tobulina Bombininkus
WASHINGTON. — Nau- 

jesnieji Amerikos bombiniai 
karo lėktuvai gali skristi 
200 mylių per valandą, vež- 
damiesi virš tono krovinio. 
Dabar daroma z lenktynės 
bombinių lėktuvų su pritai
sytomis prie jų valtelėmis, 
kad jie galėtų ir ant van
dens nusileist.

Italija Žada Išmušt
Anglus iš Suezo ir

Atimt iš Jų Aigiptą
Išsivysto Nauji Vaidai 

Tarp Naziy Vadovų
BERLYNAS. — Dauge- 

lis žymių fašistų smerkia 
kalbą, kurią ūkio ministe
ris Hjalmar Schacht pa
sakė Karaliaučiuje. Jis 
ten kritikdavo nazius, ku
rie sauvališkai užpuldinė
ja ir terorizuoja žydus. 
Schacht nurodė, kad tuom 
jie kenkia šalies prekybai 
ir pramonei, nors jis suti
ko su valdiškai daromais 
žingsniais prieš žydus. 
Šaukiama nazių ministe- 
rių susirinkimas, kur bus 
ir tas klausimas svarsto
mas. Dar nežinia, ar jie 
palaikys Schachto pusę ar 
kraštutinių žydų priešų.

Ar Anglija lik Blofina, 
Ar Rengiasi Karui?

GENEVA. — Vieni Tau- 
tų Lygos diplomatai išsirei- 
škia, kad Anglija tik blofi
na prieš Italiją ir nedarys 
jokių ginkluotų žygių prieš 
Mussolini, pradėjus jam ka
rą prieš Ethiopija. Kiti Ly
gos diplomatai mano, kad 
galėsiąs kilt karas tarp An
glijos ir Italijos. Šie sako, 
Anglija jau taip toli nuėjo, 
kad veikiausia susikirs su 
Italija.

Bomba Šarkio Viduriuos
San Juan, Porto Rico.— 

Pora mėnesių atgal nežinia 
kas sprogdino bombas prie
plaukos vandenyj. Guberna
torius paskelbė $500 dova
ną tam, kuris suras kokį 
ženklą, kuris padėtų sučiupt 
bombininkus.

Dabar Antonio Gordon, 
buvęs puskarininkas, su sa
vo draugų atnešė į policiją 
bombą, kurią jie rado vieno 
sugauto “Šarkio” (ryklio) 
viduriuose. Dar nežinia, ar 
jie gaus dovaną.

Nusižudė Charlotte Gilman, 
Kovotoja už Motery Teises

PASADENA, Cal. — 
Chloroformu n u s i n uodijo 
Charlotte Perkins Gilman, 
75 m. amž., rašytoja; poetė, 
kalbėtoja ir kovotoja už ly
gias moterims teises su vy
rais. Paliko raštelį, kur sa
ko, kad tai yra viena iš žmo
gaus teisių nusižudyt, kuo
met jis mato, kad jo gyve
nimas daugiau niekam ne
neša naudos ir naciam yra 
apsunkinimas. Jinai kentė
jo nuo vėžio .ligos ir abel- 
nos nesveikatos. Paliktame 
raštelyje sako*, kad pasirin
ko chloroformą prieš vėžį. 
Velionė buvo laikoma viena 
iš dvylikos didžiausių (bur
žuazinių) Amerikoj moterų 
visuomeniškų veikėjų.

I ------------
UŽDARYSIĄ GIBRALTA
RĄ, IŠTAŠKYSIĄ MALTĄ

ROMA. — Italijos fašis
tai baisiai sujudę prieš An
gliją, kuri stengiasi su turėt 
Italiją nuo visos Ethiopijoš 
užgrobimo. Nes, kaip rašo 
Holandijos laikraščiai, pati 
Anglija norėtų gaut bent 
pusę Ethiopijos, ypač ge
riausią Anglų imperialistam 
šiaurinę Ethiopijos dalį.

Į Londono politikų kalbas, 
kad gal prisieis uždaryt Su- 
ezo kanalą, idant Italija ne
galėtų Viduržemio mario
mis gabenti savo armijas ir 
ginklus prieš Ethiopiją, —* 
vienas augštas Mussolinio 
valdžios narys viešai užreiš- 
kė:

Jeigu Anglija bandys ne
praleis! mūsų laivų Suezo 

.kanalu, mes išbombarduosi-. 
'me Angliją iš to kanalo 
kontrolės; per pusę valan
dos mes sutaškysime Anglų 
tvirtovę Maltos saloje; tuo- 
jaus uždarysime Gibraltaro 
sąsmaugą, kad pro ją nega
lės praeit Anglijos laivai į 
Viduržemio marias, ir atim- 
sime iš Anglijos Aigiptą.

Jeigu Tautų Lygos Tary
ba nuspręstų uždaryt Suezo 
kanalą, Mussolini taipgi ža- 

jda kariškomis jėgomis pro 
jį prasimušt. Sykiu jis už- 
reiškia, jog bandymas užda
ryt Italijai tą kanalą reikš
tų pradžią naujo pasaulinio 
karo.

Mussolinio įgaliotinis ba
ronas Aloisi, dalyvavęs de
rybose su Anglijos ir Fran
cijos atstovais Paryžiuje, 

>ako, kad Italija dar nenori 
| pasitraukti iš Tautų Lygos; 
bet jeigu Tautų Lygos Ta
ryba padarys nepalankų Ita- 

ilijai tarimą delei Ethiopijos, 
tai tuom, girdi, Italija “bus 
privesta prie durų,” per ku
rias jinai ir išeis iš Lygose

Pranešama, jog Anglijos 
ministerių kabinetas šaukia
mam savo susirinkime gali 
nutart lygiai iš Angįiios 
praleisti ginklus ir amunicL 
ją Ethiopijai, kaip ir Itali- 
jai. Mussolinio valdžia jąu 
į toki nutarimą žiūrės, kai
po didelį nedraugiškumą iš 
Anglijos pusės. Toliau An
glija galėsianti teikt gink
lus tik Ethiopijai, bet sutu- 
rėt juos nuo Italijos. Tuo
met Italijos valdovai jau 
skelbtų Angliją atviru savo 
priešu.

BRAZILIJOJ EINA SMAR
KUS STREIKAS

Rio Grande del Norte, 
Brazilijoj, eina visuotinas 
darbininku streikas. Jie nu
kapojo telegrafo vielas ir 
išardė gelžkelių bėgius, 
idant valdžiai būtų sunkiau 
prieš juos kovoti.
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“Farmers’ National Weekly”
Mažai turbūt mūsų skaitytojų žino, 

kad J. V. eina savaitraštis, vadinamas 
“Farmers’ National Weekly,” pašvęstas 
išimtinai farmerių reikalams svarstyti ir 
juos ginti. Tai įdomus laikraštis, pilnas 
žinių apie farmerių gyvenimą, apie jų 
problemas. Be to, kiekvienoj laidoj tel
pa keli pamatiniai straipsniai.

’Su kiekviena diena šito laikraščio rolė 
darosi vis didesnė ir svarbesnė, kadangi 
patsai farmerių gyvenimas su kiekviena 
diena darosi sunkesnis ir opesnis, reika
laująs nušvietimo jų kelio į geresnę at-

Šis farmerių savaitraštis ruošiasi prie 
savo vajaus, kuris bus paskelbtas rugsė
jo mėnesį už naujus, prenumeratorius. 
Kaip žinia, farmerių laikraštis, ne kaip 
“Daily Worker,” bei kiti miestų gyvento
jų laikraščiai, turi pasilaikyti vyriausiai 
iš prenumeratorių; pavienėmis kopijo
mis negi parduosi farmose laikraštį. To
dėl ir “Farmers’ Weekly” stengiasi kiek 
galint daugiau farmerių pasiekti prenu
meratos keliu.

Farmerių savaitraščio metinė prenu
merata tiktai $1.50, o pusmečiui—90c. 
Antrašas: “Farmers’ National Weekly/’ 
P. O. Box 540, Minneapolis, Minnesota.

Patariame lietuviams farmeriams už
sisakyti savo reikalus ginantį laikraštį. 
Beje, to tiktai neužtenka: visi sąmoningi 
klasiniai darbo farmeriai turi praplatinti 
“Farmers’ Weekly” amerikonuos farme- 

I riuos.

| . Mussolini Sako: “Ne!”
Iff t.

Per tris dienas tęsusis, Francijos, Ang
lijos ir Italijos atstovų konferencija nu
trūko. Konferencijos tikslas buvo sutai
kyti Italiją su Ethiopija, neprileisti jų 
prie karo. “Sutaikymui” pagrindai, tie
sa, buvo labai prasti Ethiopijos atžvilgiu, 
tačiaus ir jie Mussoliniui pasirodė nepri
imtini.

\Ką gi Anglija su Francija Mussoliniui 
^fiSūlė?

Sulyg United Press pranešimais, pasiū
lymai buvo sekami:

1. Keturių šalių sudaryta valdžia, kuri 
“tvarkytų” Ethiopijos reikalus. Tokiam 
atsitikime, aišku, Ethiopijos nepriklauso
mybė būtų palaidota, bet skirtumas tar
pe konferencijos pasiūlymų ir Mussolinio 
norų keri tame, kad Mussolini nori pats 
vienas valdyti Ethiopiją, o čia siūloma 
keturiom valstybėm.

2. Italijai bus duodama šmotas žemės, 
atplėštas nuo Ethiopijos, kolonizavimui.

3. Tarpe to duoto Italijai šmoto žemės, 
ir tarpe esamų Italijos kolonijų Afrikoje, 
tarpus valdys Francija ir Anglija.

Šitoki pasiūlymai Mussoliniui labai ne
patikę ir jis pareiškė, kad jokiu būdu 
nesutiks priimti jų, bet ves savo karinį 
darbą pirmyn.

Daugiau: Mussolinis, kaip dabar paaiš- 
ki, trokšta iš Ethiopijos sekamo: valdyti 
ją, arba, diplomatiškais žodžiais kalbant, 
turėti protektoratą ant Ethiopijos, na, 
ir atplėšti dar gerą šmotą josios žemių. 
Per tą atplėštąją teritoriją Mussolinis 
trokštąs pravesti geležinkelio liniją, jun
giančią. Italų Somalilandą su Eritrea.

Nors Paryžiaus konferencijos pasiūly
mas rodosi yra užtenkamai plėšikiškas, 
kadangi konferencija, nesiklaususi Ethio
pijos sutikimo tai daro, tačiaus, kaip pa- 

| sirodo, plėšikui Mussoliniui ir tas nėpa- 
. tinka. Jis užsispyrė kariauti, kad dar 

čia ir kaip!
Dabar, menama, kad tarpe Mussolinio 

ir Lavalo (Francijos premjero) dar įvyk
sianti konferencija, kurioj bus bandoma 
dalykus “ištaisyti.” Be to, pasilieka dar 

; vienas būdas: Tautų Sąjungos Tarybos 
I ^konferencija, įvyksianti rugsėjo 4 dieną.

U1 ’ jį

Trečiad., Rugpjūčio 21, 1935

Tas klausimas, išrodo, ten bus rišamaš 
labai rimtai, kadangi apie tą laiką karo 
pradžia tarpe Italijos ir Ethiopijos bus 
labai arti. Menama, kad Britanija, kuri 
dabar karo nenori ir bijosi, nes šis karas 
jai išeitų nenaudota, darysianti viską, kad 
tik karą pašalinus. Kalbama net ir apie 
tai, ar nebus tiktai bandoma uždaryti 
Suezo Kanalas, kuriuo Italija savo karei
vius ir kitus dalykus gabena Afrikon.

Kuomet Paryžiaus konferencija galvo
jo, kaip čia užbėgus karui už akių, tai 
Mussolinis laimino savo kareivius, ruošė 
juos karui.

Tolydžio, Addis Ababoje, buvo didžiau
sios tikybiškos iškilmės, pamaldos ir ki
tos ceremonijos, per kurias buvo šaukta
si į dievą, kad jis karą pašalintų.

Žinoma, Ethiopijos valdytojai klysta, 
manydami, kad jie su dangaus pagelba 
ką nors padarys Mussoliniui. Reikalin
ga žinoti, kad Romoje tebesėdi papa, 
“šventasis tėvas,” neklaidingasis asmuo, 
kuris laimins ne užpultuosius etliiopie- 
čius, bet užpuolančius Italijos kareivius. 
Vadinasi, dievo ambasadorius ant žemes 
stovi su Mussoliniu ir ethiopiečiams gau
ti ten kokią malonę danguj, nepasielieka 
jokių vilčių.

Jie turėtų geriau ginkluotis, kad at- 
mušus nelabuosius užpuolikus, nepaisant, 
kad jie bus katalikų kunigijos palaimin
ti!

IBnmi ■. S l'LLL! "■,!! "HJW

New Yorko Komunistų Partijos 
Laiškas Socialistams

Balsuotojams
New Yorko Kompartijos Distriktas 

paruošė laišką, kuris bus paduotas į ran
kas kiekvieno socialisto balsuotojo, kurių 
New Yorko mieste randasi apie 20,000. 
To laiško turinys seka: i

Brangus Drauge ir Prietel'iau:
, Mes kreipiamės, j jus laišku, kaipo į socia
listą balsuotoją. Jūs žinote degančiuosius 
klausimus, stovinčius prieš akis darbininkų 
ir geros dalies vidurinės klasės žmonių, 
klausimus, liečiančius žiaurius puolimus ant 
darbo žmonių gyveųimo lygmalos, iš ko 
kraunasi pelnus milionierial,, Jūs supranta
te artumą pasaulinio karo pavojaus, ir tą 
įsikarščiavusį skubumą, kuriuo pamatinės 
žmonių demokratinės teisės yra naikinamos 
kaipo pasėka krypimo linkui fašizmo Jung
tinėse Valstijose.. Jūs balsavote ir užgyrėte 
socialistų sąrašą, kadangi jūs įsitikinę esą- < 
te, kad kapitalistinės partijos yra Wall gat
vės dvynukai.

Varde darbininkų vienybės, mes, šitam 
kritiškam laikotarpy j, kreipiamės į jus. Pa
tyrimai Vokietijoj mokina mus, jog FAŠIZ
MAS NEIŠVENGIAMAS, KUOMET DAR
BININKŲ JĖGOS yra PASKAIDYTOS. 
Francijos dalykai mokina mus, kad socia
listų 'ii' komunistų vienybė, į kurią būtų 
įtraukta visi fašizmo priešininkai, gali su
laikyti atėjimą fašizmo ir nustumti impe
rialistinio karo pavojų.

Mes, Komunistų Partija, pasisakome už 
darbininkų vienybę politinėj ir ekonominėj 
dirvoj. Mes stovime už politinę vienybę 
darbininkų prieš kapitalizmo partijas. Mes 
darome viską, kad įkūrus tikrą darbo parti
ją, paremtą ant darbo unijų, socialistų ir 
komunistų partijų, ant bedarbių ir kitų 
masinių organizacijų, sujungtų aplink vieną 
bendrą platformą, pagrįstą ant žmonių ma
sių reikalų ir teisių. Deja, dar tokios par
tijos New Yorke mes neturime. Darbinin
kų pajėgos tebėra paskaidytos akiregyj sti
prią Wall gatvės partijų.

Atsižiūrint į stoką veiklos ir energijos 
bendram darbininkų judėjime už nepriklau
somą politinį darbininkų dalyvavimą rinki
muose, mes, Komunistų Partiją, esame pri
versti statyti kandidatus savo sąraše. Mes 
esame vienintelė Partija, kuri išstato reika
lingumą Bendro Fronto centriniu klausimu 
rinkimų kampanijoj. Veikdami rinkimų 
kampanijoj nepriklausomai, su savo sąrašu, 
mes, tačiaus, DAROME VISKĄ, KAD IŠ
STATYTI BENDRĄ DARBININKŲ SĄ
RAŠĄ KIEKVIENAM DISTRIKTE IR 
SRITYJ, IR MES ESAME PASIRUOŠĘ 
BILE LAIKU IŠTRAUKTI SAVO KANDI
DATUS IR REMTI BENDRO FRONTO 
KANDIDATUS, KUR TIK JIE BUS IŠ
STATYTI.

Santikyj su nepaprastai svarbiu laikotar
piu, mūsų rinkimų kampanija dės visas pa
stangas, kad dalyvavus bendrame gynime 
liaudies teisių. Mes ištikimai prašome jūs 
svarstyti labai rimtai, be jokios prietarties, 
mūsų platformą ir pastangas už darbininkų 
klasės vienybę. Mes raginame jus remti 
mūsų kovą rinkimuose; pasistatyti save 
bendrai su daugeliu tūkstančių J. V. socia
listų už Bendrą Darbininkų Frontą prieš ka
pitalizmą, už tikrą klasinę anti-kapitalistinę

darbo partiją, už bendrą liaudies frontą 
prieš fašizmą ir karą.

Tai didelės politinės svarbos dokumen
tas. Mes manome, kad socialistai bal
suotojai, aplaikę jį, ne tik gerokai pa- 
svarstys, bet dr pradės veikti už pravedi
mą gyveniman to, kas laiške išdėstyta.

Lietuviai darbininkai raginami visur 
populiarizuoti iškeltus laiške dalykus.

Ne Visai Taip
“Keleivis” rašo:

Kalbėdamos apie Amerikos lietuvius, ku
rie vyksta Kaunan į pono Skipičio “kongre
są,” “Lietuvos žinios’’ pastebi, kad tarp 
kitų atvykęs ir toks Kazys Karpis (Ameri-

Karo Debesys Čia Pat
Vokietijos Fašistai

Kad Vokietijos fašistai 
sudaro taikai didžiausį pa
vojų, tą jau pripažįsta Ang
lijos “Baltoji Knyga,” Fran
cijos spauda, Tautų Lyga ir 
net kapitalistinė spauda 
Amerikoje.

Ar senai čia buvo Vokie
tijos armija 100,000 karei
vių. O dabar jau yra 900,- 
000. Šią armiją sudaro 546,- 
000 pėstininkai, 54,000 ka- 
nuolininkai, 5Ų000 raiteliai, 
33,000 motorinių mašinų 
valdytojai, 82,000 specialiai 
kareiviai, 120,000 orlaivinin- 
kai ir 22,000 jūreviai.

Bet tai ne viskas. Prie 
to Vokietija turi antrą ar
miją iš 1,000,000 kareivių, 
kurią sudaro 440,000 štur- 
mininkų; 50,000' parubežių ! būdavojasi 300 naujų orlai- 
sargų, 110,000 specialės pd-Įvių laukų, daugiausiai Man- 
licijos ir 300,000 jaunuolių 
mobilizuotų į darbo kem
pes. .. . k; (

Taigi veik &000,000. .Vo
kietijos fašistų armija gata
va, kuri gali mestis į karo 
veiksmus į 24 valandas. Vo
kietijos fašistai paruošė au- 50 nuošimčių grynai išlei- 
tomobilius ir motorinius 
dviračius, kad galėtų perme
sti 1,000,000 armiją.

Japonijos žygiai
Antras karo pavojus—tai 

Tolimieji Rytai. Japonijos 
imperialistai nuo 1931 me
tų veda karą prieš Chiniją 
ir grobia jos žemę. Jau 
daugiau kaip keturis kartus 
didesnį Chinijos plotą, negu 
yra pati Japonija, jie yra 
užgrobę.

Tuom kartu Japonijos 
imperialistai taipgi provo
kuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir rengiasi karan 
su Jungtinių Valstijų impe
rialistais ant jūrų.

Japonija išplėtė tankų ir 
karo lėktuvų gamybą. Da
bar gaminasi lėktuvus, ku
rie gali nešti po 2,500 sva
rų bombų ir nuskristi be su
stojimo iki 1,000 kilometrų 

j (virš 600 mylių). Japonija

• koje Karpiuku vadinamas), kuris savo 
“Dirvoj” linkėjo lakūnui Vaitkui “nusileisti 
Dėdės Šamo žemėj.”

Lietuvių liaudies patarlė sako: “Durnių 
ir bažnyčioj mokina.” Gi apie Karpiuką ga
lima būtų pasakyti: “Iš Clevelando fašistu
ko ir Kaune juokiasi.”
Nepaisant to, Karpius yra išrinktas 

Kauno kongreso prezidiuman. Užsika
binęs ant krūtinės Gedimino medalį, ku
rį jam suteikė Smetona, tas vyrukas ten 
pašumys, kaip tikras kavalierius. O fa
šistinė spauda, matysime, jo atvaizdus 
talpins savo špaltose; jį didvyriu laikys!

Kiekvienas nenaudėlis, kiekvienas re
voliucinio darbininkų judėjimo aršus 
priešas šiandien Kaune yra didvyris ar
ba šiaip labai garbingas žmogus.

-----------------------------_,—.—,— 
nuolankavimu nebus galima 
jūsų padėtis pataisyti, reikia 
organizuotis ir kovoti.

L. K. Biuras.

džurijoje, kad puolus ant 
Sovietų šalies. Budavojasi 
daug naujų karo laivų ir sa
kosi, kad greitai Japonija 
bus tvirčiausia ant jūrų. 
Japonijos imperialistų val
džia visų savo įplaukų virš

Laivynas ir Orlaivynas
Ar senai čia Vokietija 

“neturėjo” karo orlaivių, o 
dabar jau turi 3,700 lėktu
vų. Iš to skaičiaus 60 nuo
šimčių sudaro bombininkai. 
Fašistai siekia, kad jų or
laivynas turėtų 16,000 karo 
lėktuvų. Fabrikai dirba die
ną ir naktį.-

Vokietijos fašistai susita
rė su Anglija ir budavoja 
milžinišką jūrų karo laivy
ną. Jau ir dabar jie turi 83 
karo laivus, kurių yra: 8 
šarvuočių, 10 kreiserių, 18 
didelių minininkų, 20 mažes
nių minininkų, 26 submari- 
nų ir baigiamas 1 lėktuvų’ 
nešikas.

Karo Logeris
Net Vokietijos fašistų 

drąsinto ja prie karo Angli
ja sako, kad dabar Vokieti
ja yra vienas didelis karo 
logeris. Kiekvieną dieną fa
šistų fabrikai padaro 500,- 
000 kulkų, kurios gali pra
mušti 6 colių plieno sieną. 
Gaminasi 2,000 kulkasvai- 
džių, kurie šauna į minutę 
iki 1,000 kulkų. 60,000 mok
sleivių viešose mokyklose 
mokinasi karo, ž in o j i m o . 
Tūom kartu šimtai fabrikų 
gamina paprastas kulkas, 
kanuolėms, kulkasvaidžiams 
ir šautuvams, gamina ka- 
nuoles, šautuvus, tankus, 
spyglių vielas ir kitus karo 
pabūklus.

Vokietijos fašistai atvirai 
sako, kad jie puls- Sovietų 
Sąjungą ir ant savo kelio 
sunaikins Lietuvą.

ŠYPSENOS
Duos Jam Darbą

Knygvedys prašo padidi
nimo algos, kadangi jo pati 
pagimdė kūdikį.

“Ar sūnus?” klausia darb
davys.

“Taip,” atsakė knygvedys.
“Palauk, lai paauga, aš 

duosiu jam darbą mūsų raš
tinėj.”

Surinko J. Šilingas.

JIBUTI.—Italai buvo pa
skleidę gandą, būk ethiopai 
įsiveržę į Franci jos valdo-

Kuris Kurį Pajuokė?
Ponas, važiuodamas į Vil

nių keturiais arkliais karie
toje, susitinka ateinantį iš. 
Vilniaus elgetą. Norėdamas 
jį pajuokt, sustojęs ponas 
klausia, po kiek moka Vil
niuje už durnius.

Elgeta pakaušį pakrapš
tęs ir sako:

“Tai kaip už mane, bied- 
ną elgetą, moka po penkis

mą Somalilandą, ir įvyku- Dublius, o už tokius dide- 
siame mūšyje kritę 100 
žmonių, 
užginčija.

liūs ponus, kaip tamsta, mo- 
_ . . ka net po dvidešimt penkis
Francūzai tatai rublius.”

Nedavierka.

džia karo prisirengimui. Ša
lies gyventojai apkraunami 
baisiais taksais.

(Pabaiga rytoj)

Lawrence, Mass
Lawrence prie viešų valdiš

kų darbų dirba apie 2,200 dar
bininkų po 8 valandas į die
ną. Dabar paskelbta, kad 
darbo valandos bus sutrumpin
tos tik į 16 valandų į savaitę 
ir visi gaus lygiai dirbti. Tų 
darbų administratorius ponas 
Cornelius J. Casey, sako, kad 
visiems duos darbo po 2 sa
vaites. Bet tie žygiai veda 
prie to, kad tie darbininkai, 
kurie pirmiau prie tų viešų 
darbų gaudavo po $12 į savai
tę, tai ,dabar sutrumpinus va
landas nukirsta jų ir mokes
tis iki $8 į savaitę. Štai ir gy
venk su šeimyna už $8, jeigu 
esi “protingas”. Prie to išdir
bai dvi savaites laiko ir tada 
gali eiti kur nori, nes kiti be
darbiai tavo vietoje bus pa
dėti.

Bet kitaip yra su juom pa
čiu, visi žinome, kad tas pone
lis dirba kas savaitę savo va
landas ir gauna. $50. Jo artimi 
draugai irgi dirba pilną laiką 
ir gauna dideles algas, o dar
bininkams, tai jie duoda prie 
viešų darbų padirbti tik po 2 
savaites ir pavaro, kitus jų 
vieton ima.

Darbininkai, dirbanti prie 
viešų darbų, turėtų organizuo
tis ir protestuoti prieš tokią 
bado marinimo sistemą. Deja
vimas nieko nepagelbės. Ponai 
jus nepasigailės, jie daro taip, 
kaip jiems geriau.

Sako, kad tūli vargšai, norė
dami darbą gauti, tai tiems 
viršininkams dar vaišes patei
kia. Kaip ten nebūtų, jokiu

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Naminiai Vaistai Plaukams

Daktare, malonėkite ir man 
išvirozyt keletą klausimėlių, 
per dienraštį “Laisvę”. Jeigu 
nepatingėsi ir turėsi čėso, tai 
pasistenk, daktare.

Ne paslaptis visiems; kad su 
plaukais gyva bėda, kuomet 
pradeda slinkti, ypač kavalie
riui esant. Klaikus striokas, 
kuomet šukas pertrauki per 
plaukus—ir prisižardo pilnos, 
lyg virkščių žarde rudenio lai
ke.

Daugumas sako, kad galima 
plaukai sulaikyti nuo slinkimo 
naminiais vaistais. Tai, kuriuos 
aš čia suminėsiu, ar turi bent 
vienas kiek vertės? 1. Plauti 
apynių sunka. 2 Actu (uksu- 
su) retkarčiais paplauti. 3. 
Bulvių skystimu, nuvirinus. 4. 
Pelenų šarmu. Lietuvoj daž
nai nešas į pirtį pelenų šarmo 
galvoms trinkti. 5. O gal meš
kos taukai gerai dėl plaukų 
sulaikymo ?

Gal daktaras tik nusijuoksi
te iš šitų suminėtų liekarstų. 
Bet, kiek man yra žinoma, 
daugumas ir vartoja jas.
, Aš nerūkau. Degtinės ir vy

no taip pat beveik nevartoju. 
Bet jau alaus, tai kam gi’die
vulis griešyt? Patraukiu atsa
kančiai. Gal daktaras “išnevo- 
žysit” ir mane už rudąjį alu
tį. Bet aš tai pripažįstu kaipo 
vaistą viduriams liuosuoti vie
toj sėmenų. Tuo pačiu “pasi- 
gydai” ir pasilinksmini. .. 
Na, ir ką gi beveiktum jaunas 
kavalierius, jeigu paimtum 
“divorsą” su alum? Tuo syk 
būtų labai markatna, — jaus- 
tums labai nuskriaustu; nei 
alaus, nei pačios, lyg atsiskir
tum nuo pasaulio.

Be to, patarkite, ar galima 
vaistais pasigydyti “penisai
de,” be peilio, kuomet jau 
pradedi jausti skaudėjimą?

Atsakymas
I

Labai štukauną, Drauge, su- 
dėjote laišką. Matyt, bistras 
da tebesate kavalierius. Tai 
gerai. Juokas vis geriau, negu 
verksmas. Jūsų suminėti nami
niai plaukams vaistai turi 
kiekvienas savo vertės. Visi ši
tie išlaukiniai plovimai bei te
palai bent jau blogiau nepada
rys. Galės kartais ir padėt. 
Nors, žinoma, pats svarbusis 
plaukams vaistas yra tas pats,

visuotina vaistas— geras, pa
prastas, nesugadintas gamti
nis mąistas. Visada reikia tai 
žinoti. 1. Apynių sunka — ji 
nieko tokio ypatingo. Vat leng
va sau sunkelė ir gana. Gali
ma iš, akvatos pasiplauti —- 
bent nekenks. 2. Actu gerai 
plauti, kai pleiskanų yra. Plei- < 
skanas padeda, pravalyt, o ta
da ir plaukams pasidaro sma
giau želti, žinot, ant plyno 
kelmo. 3. Nuo bulvių skystimu 
galima plauti, nes tai yra šar
mas, alkali, ir padeda nuvalyt 
priskretusią odą. 4. Pelenų 
šarmas visai yra geras daik
tas, ypač kieno plaukai per
daug riebūs, riebaluoti. 5. 
° Meškos taukai”, t. y. .pipirų 
ir muštardos mostis tinka jrin- 
ti į odą vakarais. Tai sujaūdi- 
na'odą ir paakstina geresnę 
kraujo apytaką odoje ir pa-\ 
lei plaukų šakneles.

Vyras, kad nerūkote, — 
duokš ranką už tai! Bet, bra, 
su tuo alučiu, tai Jūs, vis vie
na, perdaug jam advokatauja
te. Ir “liekarsta” ir linksmy
bė — visa kartu. . . Bet va , 
plaukams tai negerai: nuo bi
le kokių alkoholinių gėralų, 
ypač, kaip Jūs “atsakančiai:': 
patraukiat” alučio, plaukiukai 
pasidaro retuČiai, plonučiai, 
kaip šėtono grikiai. Ir tada vi
si tie naminiai plovimai jų ne
labai ką atgaivina. Tai, Drau- 
guti, vely Jūs daug mažiau 
ir rečiau to rudžiuko trūkčio
kite— ir maisto, žiūrėkite, tai 
nereikės taip jau labai vargin
tis su tomis sunkomis, skysti
mais, meškos taukais ir kito
kiais gerais paibeliais. O šu- 
kuokites ne šukomis, bet še
pečiu. Ir dažnai taip pakarš- 
kite sau galvelę standžių karš
tuvu — šepečiu: tai krauju- 
kas po plaukų šakneles links- ’ 
miau lakstys, ir plaukiukai ge
riau tada žels.

Su “penisaide,” t. y. apendi
citu, priesagos įdegimu, tokie 
dalykai. Ne bile koksai pilvo 
skaudėjimas, kad ir žemiau, 
atsiprašant, bambos ir kiek į 
dešinę—būtinai reiškia apen- ~ 
dicitą. Tiktai patyręs gydyto
jas galėtų 
nuo šiaip 
nemalimo. 
apendicitu
jokių ir vaistų, kaip tik peilis, 
ir tai greit.

atskirti apendicitą 
dują, gazų, kokio

Ir su greituoju 
juoko nėra, nėra



Aštuntoji Kovo Working Woman Bėdoj
Dviejų Veiksmų Vaizdelis

Parašė Kumečio Duktė

Susiinteresavus.

ĮVAIRUMAI

be žodžių.

II
dirbtuvę. Papras-

išeinamo-

Silkės

kalingi žygiai nugalėjimui pa
skutinių to blogo pėdsakų. Sėk
mingiausiu pasirodė suorganiza
vimas įstaigų taip vadinamų gy
dymo profilaktorijų, iš kurių

pulti nuo 1931 m. ir daugelis 
tų įstaigų tapo uždarytos, kaipo 
daugiau nereikalingos, šiandien 
likę tik 19. Iš penkių buvusių

ten veiki 
neišsimie-

LAISVfi

Kur Prostitucija Galutinai Nyksta

mo laike užklupus žaibų ir lie-•
I taus papliūpa. Bet būrelis vis w : 

ciiainrn TZ”o rl n v%

Johnson City, N. Y.

s I

Mūsų viltingai lauktą mote- 
rų susirinkimą pereitą trečia
dienį apardė nepakenčiama ša
tra ir pačiam į susirinkimą ėji-

laiku dar buvo . < ; ‘ 
siregistravusiu

I

pirmosios tapo įsteigtos jau taus papliūpa. Bet būrelis vis 
1924 metais. Prieš 1934 m. tų vien suėjom. Kadangi program 
įstaigų buvo 31 visoj Sov. Są-1 moj turėjom labai svarbių daly*

I kų, kaip tai raportą iš Visuoti- 
Prostitucija smarkiai pradėjo !no Suvažiavimo Moterų Sesijos, 

taipgi nustatymą savo lavybos 
ir veikimo programos ateinan
čiam sezonui ar bent jo daliai, 
tad' nutarėm atidėti Susirinki- S 
mą dar savaitę, kad duoti progą 
draugėms williamsburgietems, <■ 
taipgi iš priemiesčių, dalyvauti 
sprendime tų dalykų. 3E

Sekamą susirinkimą turėsim į 
ryt vakarą 8 vąl., tai yra ket- 
virtadienį, 22 rugpjūčio, “Lais
vės” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brookly- ’ . 
ne. Laukiame draugių iš Ridge
wood, Maspetho, Jamaica, East ? : 
New Yorko, New Yorko, So. ir .‘į 
Central Brooklyno ir iš visų ki
tų Brooklyn© dalių bei prie- 
miesčių. Kviečiamos visos, kaip : 
prigulinčios kurioj nors organi-/ 
zacijoj, taip ir neprigulinčios 
niekur. Visos lygiai turėsime F- 
balsą sprendime dalykų, tad ' 'ii ’ 
veiklą bei savitarpinį lavinimo
si nusistatysim tokį, koks di- 
džiumai atrodys reikalingiausiu.

S. Sasna. :

Moterys ateina įstaigon liuo- 
su noru ir bile kada gali ap
leisti. Vienok sąlygos yra taip 
geros, jog retas toks įvykis, kad 
moteris apleistų nebaigus nusta- 

ir | tytą laiką. Gyvenančios įstaigo
je, pravarymą iš jos skaito di
džiausia bausme. Buvimo laikas 
yra nuo vieno iki pusantrų me
tų, kas skaitoma pakankamu ją 
pralavinti darbui ir išgydyti.

Generalis mokinimas yra ver
stinas. Klases veda ekspertai 
mokytojai. Ant vietos yra meno,, 
dramos, muzikos ir fizinės kul
tūros rateliai, į kuriuos gali 
stoti sulyg noro. Užbaigus lai
ką, jos siunčiamos į dirbtuves1 
ir kiekvienai parūpinama gy
venimui vieta.

Kokios pasėkos? Maskvos į- 
staigų statistika atsako sekan 
mą: Per jas perėjo 3,810 žmo-, 
nių, iš jų 3,277 buvo su veneri-f 
nėmis ligomis. Visuomenės at- 
žvilgiu, atskyrimas tų ligonių 
apsaugojo sveikatą. Veik visos 
jos tapo išgydytos, tik 383 tu
rėjo būti pravarytos už laužymą 
taisyklių, kas sudaro 10 nuoš. 
Kitos 90 noš. užėmė savo vietą 
tarp šalies dirbančiųjų ir pra
nešimuose iš tų fabrikų admi
nistracijos gerai apie jas atsi-.

1 liepia.
Iki kokio laipsnio prostituciją 

dar randama Sov. Sąjungoj? 
Atsakoma—čion nėra legalės 
prostitucijos. Maskvoj prieš re
voliuciją buvo nuo 25,000 iki, 
30,000 prostitučių. Sausio mė
nesį 1928 m. Maskvos profilak-

Darbininkė ir Seimininkė

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
TILĖ, susipratusi darbininkė, 35 metų.
MAGDĖ, taip pat susipratusi darbininkė, 

30 metų.
JERUNIENĖ, simpatizuojanti kairiems, 26

me‘^- X sOTO1ONYTe, mergina, 18 metų.
MILĖ, organizatorė revoliucinės unijos, 24 

metų.
BARBORA ir AGOTA, kitos dirbtuvės su

sipratusios darbininkės, vidutinio amžiaus.
DIRBTUVĖS UžVEIZDA, 45 metų.
GURBIENĖ, džiova serganti moteris, 48 m.
MOTERIŠKĖ, 38 metų ir
ŠEŠIOS DARBININKĖS

(Tąsa)
VEIKSMAS

(Scena vaizduoja tabako
tas iš vidaus namas, darbininkės esančios prie 

Adarbo tą dieną, kada streikas įvyksta. Ilgas 
stalas, ant to stalo pridėta tabako lapų. Darbi
ninkės lapus rūšiuoja, dėsto krūvelėmis. Ma
tosi durys su užrašu: “Moterų Išeinamoji.” 
Uždangai pakilus, užtaizda daužo 
sios duris.)'

SCENA I.
UŽVAIZDĄ: Tu tingine, ką tu 

taip ilgai?! Ar užmigai, ar ką? Jei 
gojai, tai eik namo ir miegok, o čia laiko ne
gaišink ! Greičiau prie darbo, jeigu nenori, 
kad išvaryčiau! (Išeina moteriškė, laikydama 
ranka galvą).

MOTERIS: Dovanok, ponuli! Taip galva 
apsvaigo ir ant širdies bloga pasidarė, kad 
verkiant turėjau bėgti į išeinamą...

UŽVAIZDĄ: Na, gana čia tų tavo istorijų, 
eik prie darbo, nes kitaip, būsiu priverstas 
iš darbo išvaryti (Moteris eina prie darbo, o 
užvaizdą išeina). '►

GURBIENĖ: O dievuliau, tu mano, koks 
tas užvaizdą žiaurus paliko, tik grąsina ir 
grasina iš darbo išvarymu, už mažiausią nu
sikaltimą.

MAGDĖ; Kurgi jis negrąsins, tas kapitalis
tų batų laižytojas. Mat, kapitalistas numetė 
jam trupinių nuo savo stalo, tai ir išaugo į 
ponus, bjaurybė!

TILĖ: Jis visais galimais būdais mus dar
bininkes spaudžia, kad tik daugiau jam darbo 
mes atliktum, o kapitalistas tuo tarpu tik di
desnį pilvą išsiaugins ir sau tik puotaus už 
mūs procę!

JERUNIENĖ: Sakytum, kad jis tą pelną 
sau pasidaro, tai kas kita, bet dabar kitam 
krauna turtus, pats dirba už mizerną algą!

GURBIENĖ: Ką tu čia kalbi, kad kapitalis
tas iš mūs procios lėbauja. Jeigu tu jam dirbi, 
tai jis tau užmoka, ar ne! •

TILĖ: žinoma, kad jis užmoka, bet ar tu 
manai, kad jis tau duoda pilną užmokestį!?

GURBIENĖ: Bet neužmiršk, kad jam rei
kia užmokėti daug visokių mokesčių.

MAGDĖ: Nežiūrint, kokių jie išlaidų turi, 
bet visviena jie šimtus tūkstančių ima pelno 
per metus.

ONYTĖ: Kitiems metams mes sumažinsime 
jiems pelnus, nes mes unijistės! Unija iško
vos del mūsų didesnes algas!

GURBIENĖ (Išsigandus) : Nejaugi ir mūsų 
departmente yra unijisčių? Viešpatie išgelbėk, 
nejaugi ir jūs, moterys, prisirašėt prie bolše
vikų unijos?

ONYTĖ: Ir ko čia taip ir išgąstauji? Ar 
manai, kad moterys negali būti unijos narė
mis, ar jos nekenčia išnaudojimą?

GURBIENĖ: Aš su tavim neisiu į diskusi
jas, nes tu nieko neišmanai. Mat, ji mane, 
suaugusią, nori pamokinti. Pasakoti apie ko
kias ten unijas ir panašiai. Nepadoru ir klau
syti !

MAGDĖ: Tamsta, Gurbiene, jau dabar ne 
toki laikai, kad moterys tik prie puodų sėdėtų 
ir vaikus auklėtų. Jau dabar moterys prade
da dalyvauti draugijiniam gyvenime,' todėl 
joms ir yra žinotina unijos ir kitos darbinin
kiškos organizacijos.

GURBIENĖ: Jūs, moterys, visai palaidos. 
Geriau nueikite į bažnyčią sekmadienį, išgirs
ti ką kunigėlis sako ant tokių moterų, kaip 
jūs! Net ir išrišimo nežada duoti.

ONYTĖ: Lai jiš ir neduoda, mes jo prašyti 
nė neisime. Didelio čia daikto!

TILĖ: Tamsta^ Gurbiene, rodos, jūs esate 
čia seniausia darbininkė šioje dirbtuvėje. Ar 
pamenate, kad toks mažas atlyginimas kada 
nors buvo, kaip dabar kad yra ir toks žiaurus 
elgesys užvaizdos.

GURBIENĖ: Tiesa, pirmiau užvaizdą nebu
vo toks piktas, kaip dabar, žinoma, ir algos 
buvo didesnės negu dabar. Aš už algas nieko 
ir nesakau, nes pirmiau buvo gerlaikis, o da
bar krizis.

MAGDĖ: Mums, darbininkams, tai krizis, 
bet ne kapitalistams. Mačiau laikraštyje buvo 
parašyta, kad šiais krizio metais tabako kom
panija turėjo milžiniškas sumas pelno, daug 
daugiau, negu gerlaikiais.

GURBIENĖ: Ir kas čia jums turi apeiti, 
kas kokius pelnus turėjo. Kas turi daug, tai 
jam ir reikia.

TILĖ: Kaip-gi mums neturi rūpėti, kas turi 
didelius pelnus, jeigu mes, darbininkės, dirba
me už taip mažą atlyginimą, kad mūsų vaikai 
turi pusbadžiai, pusnuogiai bastytis ir kad lai
ke ligos nėra už ką daktarą pasisamdyti!

MAGDĖ: Rodos, tamsta, Gurbiene, turėjai 
persitikrinti šiuos žodžius, nes pati buvai ir 
esi tokioj padėtyj.

GURBIENĖ: Rodos, kaip klausai, tai jūs 
labai teisingai kalbate, bet visgi į tą uniją 
stoti nedrąsu ir gana. Kad mes galėtume su 
prašymu ką laimėti, be unijos.

ONYTĖ: Manai, kad parpuolus ant kelių 
maldausi kapitalisto, tai jis tavęs ir pasigailės. 
Tu daug maldavai parpuolus ant kelių prieš 
altorių, ar daug ką gavai ?

GURBIENĖ: Dievas kantrus ir neužmaršus, 
jis kada nors išpildys mano prašymus.

ONYTĖ: Tai jau ir laikas, tai ko jis laukia, 
ko neišklauso tavęs?

GURBIENĖ: Griešini, vaike, tokius žodžius 
kalbėdama. Dieve duok tau dvasią šventą!...

TILĖ: Ji gana teisingai kalba. Mes su mal
davimais nieko negausime. Greičiau lazda nuo 
policmano. Mes galima pagerinti savo būvį or
ganizuotai, per kovą!

(Daugiau bus)

“Working Woman” neturi sa
vo organizacijos, kuri laikraštį 
finansuotų, tad išimtinai pasi
laiko tik iš prenumeratų ir au
kų. Vidurvasario metu jų fi
nansinis rezervas visai išsibai
gė. Gi sulaikymas arba suvėla
vimas labai prastai atsilieptų į 
skaitytojus ir į pAtį laikraštį.

Pagalvokime, draugės, ką mes 
galėtume padaryti del “W.W.” 
Visos sutiksime, kad “W.W.” 
labai pagerėjo ir pradėjo pa
siekti naują sritį moterų, šių 
metų birželio mėnesio cirkulia
cija buvo dviem tūkstančiais di
desnė už pernykščių, o reikia ži
not, kad didelių vajų nevecįem, 
laikraštukas platinasi pats sa
vo gerėjimu.

Newyorkieč'ių kelių organiza
cijų atstovės buvom suėjusios ir 
planavom, ką padaryti nustūmi- 
mui finansinio vilko nuo durų 
iki ateis 'iš toliau pagalbos. Nu- 
sitarėm vienos draugės didelėj 

1 stuboj surengti pokiliuką žy
mios moters rašytojos, d. Grace 
Hutchins, 50 metų sukaktuvėm 
minėt ir ta proga biskį sukelti 
pinigų. Taipgi nutarėm surengti 
didelį pasitikimą moterų dele
gačių iš Kominterno Kongreso 

į Maskvoj ir pasitikimą panaudot 
“W.W” paramai.

Gal draugės kolonijose galėtų 
ką nors išrasti ir sukelti kiek 
finansų “W.W” paramai?

Beje, new*yorkietės dar pada
rėm vieną tarimą, kuriame ir | 
kitų miestų moterys galėtų pa-j 
dėti. Spalio 4-5-6-7 įvyks dar
bininkų spaudos bazaras ir mes 
jame turėsime būdukę, iš kurios j 
tam tikrį dalį įplaukų gausim 
del “W.W.” Mes norėtum dau
giausia užpildyti moteriškais 
drabužiais, ypatingai bl'iuzėmis, 
kurios bile kam 'reikalingos ir 
naudingai galima parduot. Ga
lima aukoti ir kitų dalykų, kad 
ir dailiadarbių, tačiau tokius 
veik visada prisieina parduoti 
žemiau jų vertės, atsižvelgiant 
į paaukotą darbą. Tiesa, mėgsti 
kalnieriukai šiemet labai madoj, 
tad gal neprisieitų su skriauda 
parduoti.

Draugės prašomos parinkti 
tokių dalykų žinomose krautu
vėse, arba pačios pagaminti, 
kurios tam dar turi ištekliaus. 
Siųskite per mūs skyrių. Gau-' 
tos dovanos bus paskelbtos sky
riuje, o iš “W.W.” gausit laiš
kutį po priėmimo.

S. Sasua.

labai atsilikusi ir tą klausimą 
reiktų statyti pirmoj vietoj mo
terų susirinkimuose. Reiktų nu
tarti vienokio ar kitokio pobū
džio lavinimosi vakarus taip 
tankiai, kaip didžiumai prieina
ma. Jei.mes nesilavinsim, nie
kad nepakilsim. Sovietų Sąjun
goj moterys turi lygias pro
gas moksle, o vienok ir ten ma
to reikalą pastūmėti moterį pir
myn visokiais kursais, lavinimo
si rateliais ir tam panašiai, 
skirtais vien moterims-mergi- 
noms. Pas mus juo labiau to 
reikia.

Moterų susirinkimai turėtų 
būt sušaukti visose kolonijose 
ir bandoma juos padaryti pa
stoviais ar bent paskirti iš su
sirinkimo komitetą ir įgalioti 
šaukti tokius susirinkimus sulyg 
reikalo.

Amerikietes motinas pasta
ruoju laiku vis dažniau sukrečia 
baimė pamanius apie siaučian
čią ir tūkstančius jaunų moterų 
pražudančią prostituciją. Šimtai 
tūkstančių jaunų merginų i 
moterų trempia trotuarus iki 
nualpimo gatvėje jieškant svei
ko ir naudingo darbo, bet jo 
nerast. Jaunystė, trokšta gyvent 
ir džiaugtis, bet vieton to kan
kina alkis, galva svaigsta nuo 
išbadėjimo, sulopyti skudurai 
vos laikosi. Pastatytos tarp ba
do mirties ir prostitucijos. Kiek 
daug tų malonių mergaičių dar 
šiandien pergyvens paskutinį 
kvotimą!

Bet yra šalis, kur tas pra 
keiksmas jau galutinai nyksta. 
Tas dedasi Sovietų Sąjungoj. 
Apie tai profesorius V. Bron- 
ner savaitraštyje Moscow News 
paduoda labai įdomių faktų. Ke
li mėnesiai atgal ten lankėsi bel
gų mokslininkai tikslu patirti 
prostitucijos naikinimo metodas 
ir viena iš buvusių prostitučių, 

kieto lukšto išsiėmus dabartinė Maskvos Gydymo 
Paima kliamsą, iškyla, Įstaigos darbininkė pasakė: 
ir meta žemyn. Kada 
sutrūksta, tada nusi- 

žemyn ir pasiima mė- 
Jos taiko ant cementinio 

kelio, tai joms užtenka iškilt 
tik apie 20 pėdų. Bet jei nė
ra cemento, tai jos turi kilt iki 
50 pėdų, kad lukštą pramu- 
šus. O mums atrodo, kad to
ki gyvūnai visai neprotauja ir 
apie nieką nenusimano.

E. Vita.

Amerikos Žuvėdros Gudrios

žuvėdros lengvai susiranda 
kliamsų ir jos žino, ką daryt, 
kad iš 
mėsą.
augštai
lukštas 
leidžia
są.

VALGIU GAMI
NIMAS

Žalių Tomačių Prieskonis

Apie 10 svarų žalių toma
čių, du puoduku acto, 2 ryše
lius selerių, 5 įiemažus cibu
lius, 2 svaru cukraus, 1 šaukš
tą • pipirų, 1 šaukštą druskos, 
pusę šaukšto “allspice.”

Supjaustyk tomates rieku
tėm, suklok eiliukėm į molinį 
puodą, apibarstyk druska ir 
vėl dėk kitą eiliukę iki visas 
taip sudėstysi. Tegul dabar 
taip pastovi iki kitai dienai. 
Paskiau nuplauk šviežiu van
deniu, sukapok viską smulkiai 
ir sudėjus į palivotą puodą vi
rink apie V/2 (pusantros) va
landos. Supilk karštas į stikli
nes bonkas (jars), uždaryk 
gerai ir padėk šaltoj vietoj.

“Pasakyk belgų darbinin
kėms, kad laike carizmo ir mū
sų motinos turėjo kovoti už tei
sę dirbti, čia nereikia kovoti už 
darbą,, kadangi Sovietų Sąjun
goj darbas yra neatskiriama 
kiekvieno piliečio pareiga. 
Tiems, kurie yra apleidę darbo 
kelią, kaip kad mes, Sovietų 
Valstybė įrengia įstaigas, kaip 
ši, per kurias mes sugrįžtame, 
ir sugrįžtame, kad visada eiti ] 
darbo keliu.” *“ 
bininkės atsakymas 
mokslininko išsireiškimą apie 
Belgijos moterų kovą už darbą, 
kuri yra panaši mūsų kovoms.
Nuo Kada Užkirsta Prostitu

cijai Kelias?

Legališkos prostitucijos siste
ma su ją lydinčia policijos-me- 
dikališka priežiūra žlugo atė-. - . . . . < 1
jus Didžiajai Spalio Revoliuci-1, Sovietų Sąjunga jau pasiek® J 
jai. Kova prieš užsilikusią ^metiną laipsni naikinime 
prostituciją buvo vedama taip,:Įstaigos daug pagel- > 
kad nebūtų atsukta prieš pa-|^o, bet ne jos svarbiausias 
čias prostitutes. ’ Pilnas pa- j 
liuosavimas moters, jos įžen-1 
girnas į visus skyrius indus-' 
trijoj, pakilimas darbininkų 
ekonominiai ir kultūroj, pa
gerėjimas gyvenimo sąlygų, 
daugelis valstybės įvestų motinų 
ir vaikų . apsaugos įstatymų, 
taipgi valstybės kova prieš val
katystę—viskas tas prisidėjo 
prie panaikinimo prostitucijos 
priežasčių. Kas metą prostitu
cija smarkiai mažėjo.

Bet 1931 metai, kada Sovietų 
Sąjungoj visai prašalinta nedar
bas, buvo sprendžiamaisiais. 
Prostitucija prarado masinį po-

Toks buvo tos dar- torij°s PadarS nuodugnų tyri- 
’ ; į belgo'mieste. Viso buvo surasta

.....  i 3,000 prostitučių. Reik turėt 
mintyje, kad tuo I 
virš 80,000 užsiregistravusių 
bedarbių tą syk dar tebebuvu
sio j Darbo Biržoj. Sausio mėn. 
1931 m., po panaikinimo ne
darbo, vėl padaryta tyrimas. 
Tuomet rasta tik 800 prostitu
čių. \

1 faktas prašalinime prostitucijos.
i Pergalė prostitucijos randasi 
, progrese socialistinės statybos, 
kuri deda pamatą galutinam 
prašalinimui amžiais kankinu
sio blogo.

Mes, amerikietės, turėtume tą 
imti atydon ir panaudot savo 
energiją už pašalpą bedarbėms,’ ♦energiją už pašalpą bedarbėms, 
už apsaugą motinoms, už žmo
nišką algą darbuose, kad mūs 
draugės nežūtų prostitucijos pu
vėsiuose. Sykiu lavinkimės ir 
rengkimės kovai už Sovietų. 
Ameriką, kurioj bus prašalintos 
prostitucijos priežastys ir pa
naikinta prostitucija.

Ko Mes Siekiam Motery 
Susirinkimais

PONIA SCH1NAZI IŠLEIDŽIA Į METUS 60 
TŪKSTANČIŲ DVIEJU VAIKU UŽLAIKYMUI

Ponia Ruby Schinasi, 346 Tą patį matome šalpos dar- 
West 89th St., New Yorke, buose. Tačiaus, kada WPA , J
našlė buvusio cigaretų fabri- darbininkai pradėjo streikuoti 
kanto išleidžia apie 30 tūks- ‘ už unijines algas, prieš juos 
tančių dolerių į metus užlai-1(sukilo visa buržuazijos reakci- 
kymui kiekvieno vaiko. Kitais 'nė mašiną — valdžia su savo 
žodžiais, vieno jų užlaikymui 
išleidžikma po $84.81 į dieną. 
Tokį raportą ponia Schinasi 
pridavė teisėjui. Tie brangiai 
užlaikomieji “ponai” Schinasi 
turi amžiaus: Solomonas 8, ir 
Betty, 6 metus.

Kiek gi kainuoja jūsų vaikų 
užlaikymas į metus? Kaip ži
nia, valdžios ir kapitalistų pa
samdyti mokslininkai maisto 
srityje apskaitliavo ir kapita
listiniai laikraščiai nerausdami 

.paskelbė, kad 23 centų pa
kanka bedarbių šeimynos na
riui ant maisto. Tačiau nie
kam nenaujiena, kad ir to ne
duoda bedarbiams, kol bedar
biai nepriverčia demonstraci
jomis ir įvairių formų kovo
mis.

policija, laikraščiai, teismai. 
Juos apšaukė raudonesniais 
už raudonus. O viskas, ko jie 
reikalauja, tai mažiausios al
gos $93.50 lavintiems ir apie 
$80 nelavintiems darbinin
kams į mėnesį, iš ko ne vienas 
turės užlaikyti visą didelę šei
myną. Kodelgi vienam bur- 
žujukui reikia su virš $80 vie
nai dienai ir kodėl tos pačios 
sumos “pėrdaug” visai dArbi- 
ninko šeimynai per ištisą mė
nesį? Rodos, vertėtų kiekvie
nai iŠ mūs rimtai pagalvoti.
' Tų ponaičių sąskaitoje ran

dame, kad nuo birželio 10, 19- 
32 iki birželio 10 šių metų me
dikais priežiūra kainavo ’vie
nam iš jų $1,162.40 ir priežiū
ros išlaidų laike ligų $3,952.-

58. Berniuko drabužiai kaina
vo $3,952.58. Mokyklos išlai
dos $1,757.25. Vakacijos $10,- 
965.46. žaislai kainavo 1934 
metais $435.85. Ir tai ne viena 
ir ne kelios, bet didžiuma fa
brikantų ir finansierių šeimy
nų taip vartosi turte.
Ar daug darbininkių, dirban

čių cigaretų fabrikuos arba ki
tiems fabrikantams, turėjo 
bent kartą savo gyvenime va- 
kaciją pajūryje. Kaip su jų 
vaikų priežiūra, žaislais, vaka- 
cijomis? Kodėl gi buržujų vai
kams viskas ir kodėl mūsų vai
kams nieko ? Ogi’ dėlto,, kad 
mes dirbam, o savo darbo vai
sius jiems atiduodam.

Laikas, draugės, labai laikas 
snaudulį, perdidelę virtuvės 
“meilę”, visokių, cackų dirbi- 
nėjimą ir tuščią pleperiavimą 
trenkti. į šalį, o imtis ginti sa
vo reikalus, šaukime visur mo
terų susirinkimus ir ten disku- 
suokim savo reikalus, lavinki
mės, veikim, kad nereiktų 
mums ir mūsų šeimynoms ba
dauti, kuomet buržuazija, pa
sinaudodama mūs' neorgani- 

: zuotumu pertekliuje lėbauja.

Pirma’Visko mums svarbu, 
kad moterys susidomėtų savais 
reikalais. Kad jos tų reikalų dė
lei norėtų prasilavinti. Kad jos 
bent kuo šviesesniu užsiintere
suotų apart savo vergijos vir
tuvėj. Jei tą atsieksim dėka mū
sų susirinkimų—viską laimėsim. 
Kartą atbudusią moterį vargiai 
beužmigdysi, ji ras savo vietą.

• Sutinku, kad mes turime į 
susirinkimus nešti klasių kovos 
klausimą. Mes pirmam susirin
kime tikimės girdėt raportus iš 
Vis. Suv. Moterų Sesijos, ir ten 
girdisi kovos gana. Bet, susimil- 
damos, neperstatykim visą ju
dėjimą kryžium ir mūsų susi
rinkimą tuo kankiniu, kuris 
pats vienas turės jį vilkt. Im
kim tiek darbo, kiek galim tin
kamai atlikti. Neeikvokim laiko 
del smulkmenų formalumuose. 
Gerai pagalvokim prieš eidamos 
į susirinkimą. Jis tada duos 
naudą, jei jame visos jausimės 
kaip namie ir susirinkimas bus 
draugiškas. O jei jis bus drau
giškas, tai bus ir ne paskutinis, 
bet pirmas iš daugelio smagių 
ir pamokinančių susirinkimų.

Pas mus savitarpinė lavyba

Esu apsipažinęs su silkėmis, 
bet neteko dažinot, kaip jas 
sūdo. Jums žinoma farmer- 
ka sūdė silkes pagautas upė
je, taip vadinamas upių sil
kes. Yra silkės didžiuose eže
ruose; jos gal tos pačios, ką 
ir upėse. Ežerų silkės sūdy
tos neskanios valgyt nevirtos 
ar nekeptos. Jūrių silkės U. 
mums žinomos dviejų rūšių: 'Jung0J* 
riebios ir liesos; tos dvi rūšys 
skirstomos į didesnes ir ma
žesnes; kaip kur skiriamos pa
gal lytį: pienės ir ikrės. Rie- 
biosios silkės skanesnės už lie-1 M^kvoj^SO m.” šiandie bėli- 

,ko viena, kurioj randas 350 
žmonių.

Darbas, Gydymas, Mokslas
Tos gydymo profilaktorijos 

susideda iš dirbtuvės, klinikos 
ir miegkambarių. Priimamos

budį. Vienok ir tada nebuvo ga-i grooyyjje Rengiamės Darbui 
lutinai išnaikinta ir buvo rei- J ° ~

sąsias ir brangesnės—jų ma
žai ir ant rinkos pristatoma.

Susūdę silkes į bačkas laiko 
apie vieną mėnesį, tada jau 
leidžia į rinką. Perkant iš 
sandėlio šviežiai susūdytas sil
kes duodama pasarga, kad 
silkės atidarytos negali laiky- yra buvusios prostitutės, kurios 
tis ilgai—jos tinka tik grei- gaii dirbti. Įstaigos užduotis yra
tam suvartojimui. Tokios sil
kės minkštos ir nelabai sūrios. 
Ilgiau būnant bačkose jos pa
tampa sūresnės ir kietesnės. 
Kada farmeriai sūdo mėsą, tai 
į sūrimą deda cukraus, kad 
mėsa būtų minkšta ir įgautų 
gerą skonį. Aš manau, kad 
galima kiek silkių pabandyt 
sūdyt taip, kaip mėsą—gal sil
kės būtų skanesnės.

išmokyti tas moteris darbo, duo
ti joms kultūrinę-politinę ap- 
švietą, ir, žinoma, išgydyti.

Vyriausia tų įstaigų ypatybė 
yra ta, kad neduoda jaust jokios 
labdarybės. Vos moteris įžengė 
įstaigon, ji tuojau tampa viena 
darbininkių ir jos ‘darbas yra 
apmokamai tais pačiais pama
tais, kaip ir dirbančių industri
joj. Darbininkė iš savo Uždar
bio pati užsimoka už pragyveni
mą.
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Bus Sekmadienic I
Pradžia 10 valandą. Programa - 5:30 vai.

Dien. Rugs.-Sept
Ant Rytojaus Labor Day Švente.

Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ir susipažinkite su jais.

f WESTVILLE GROVE .A
WFSTVII I F, N. J. ----- T

Puikus Prūdas Maudytis X
Prie New Jersey Highway No. 47; Nuo New Yorko kelias No. 130.

--------------------—--------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x.------------------------------------------------------------------,--------------------------------------7------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ —

75 Paskirta dovanų prie Įžangos. Pirma dovana $

Viso 21 dovana. 17 Dovanų Pinigais.
Tuojau įsigykite įžangos bilietų. Naudokitės šių ja puikia proga.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Labai graži yieta-* daug medžių ir po tais medžiais daug stalų. Gi šokiams graži platfor
ma, tai patogumų bus visiems.

Gera ir Didelė Orkestrą be Pertraukos Grieš Šokiams
Prašome Įsilėmyti Programą:

A. Bimba, “L.” Redaktorius, sakys prakalbų.
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Merginų Kvartetas iš Wyoming, Pa.
Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.
Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Rusų Darbininkų Choras iš Philadelphia, Pa. 
Italų Atletų Grupė iš Philadelphia, Pa. 
Akrobatės šokikės iš Philadelphia, Pa.
'į ■ ? r ■ .. . ■ > 1 1 1 1 •' i. t1. *•.

Going from Philadelphia passing the Delaware Bridge, turn to 
your right into Broadway. Reaching the first circle turn to left, at 
the second circle turn to right, to route 47. There follow the picnic 
signs. Also you can reach the park going to White Horse Pike 
circle, then turn to route 130, and go to the first circle and there 
turn to your left to route No. 47.

Buses leaving from Philadelphia, fare is 40c round trip. For 
further information, call or write 735 Fairmount Avenue.

Iš Philadelphijos busai eis nuo šių vietų? North Side—735 Fairmount Ave., 658 No. 10th Street; 
South Side-143 Pierce St. and 1331 So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Allegheny Ave., and 28th and 

Poplar Sts.; Frankford—4647 Melrose St.; So. Ph ila.—7928 Harley Street.

Kaip Matote, Daugelis Chorų Atvyksta Iš Kitų Miestų. Apart 
Choriečių, Iš Arti Ir Toli Atvyks Šimtai Jaunuolių Ir Suaugusių 

Žmonių. Pasimatykite Ir Susipažinkite Su Jais.
f I , ■’ , ' '

M M ■ T - H, m rc n,  M «_|«|—.t—Ml—-M—mi—iw—n.-— ml—IM—HU—Hit—.tut—mi—im—— u«—m—mi—ii4<—mi—m—iui—ii»—-m—nu—»»—m—m—m—m—m—m—»*—į——į*— — —



už parašų
16.25

parašųuz
21.25

$38.19

PRANEŠIMAI IŠ KITUR J. Baranauskas.

r

Viso išlaidų 
Įplaukų buvo

$1,022.36
1060.55

Komisija.
(197-199)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 25 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 298 E. Moyamensing Avė. 
Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles už 1935 metus. Ku
rie turite paėmę “L.” pikniko įžan
gos tikietų malonėkite sunešk, nes 
Sept. 1 įvyks piknikas—turim visus 
surinkti.

20.00
1.79 

atė-
.20 

para-

340.00 
deleg.

150.00 
Brook-

.50

Lieka
Likusieji pinigai ($38.19) pasiųsta 

į Chicagą Visuotino Suvažiavimo iš
rinktam veikiančiam komitetui.

J. Siurba.
K. šolomskienė.

HUDSON, MASS.
Hudaėno lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia -milžinišką pikniką, kuris į- 
vyks nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, Scan
dinavian Club ant Fort Meadow, 
Marlboro ežero, tarp Hudson ir 
Marlboro. Kviečiam visus skaitlin
gai dalyvaut, nes bus puikus pikni
kas, galėsite linksmai laiką praleist
prie didelio ežero, yra puiki svetai-^ ’ 
nė šokiams, ir turėsim gerą orkestrą. >•> 
Galėsite linksmai pasišokt. Prie šito 
viso gražumo turėsim programą, ska- ,« 
nių valgių ir gėrimų. Visi būsite pil- ’2 
nai užganėdinti.

Kviečia HLP Kliubas.
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Apgaulinga Politikieriaus Reldamacija

rankas gauta i

įb

i j i j *į

lando tą sumanymą tuojau pa-|ALpMS 2 įįskritys

kp.,
5.00

75.00

75.00

III.

Viso įplaukė $1,060.55

A. Gilman.

Cleveland, Ohio
vasara pasirodei ūkinin-

Waterbury, Conn Tik taip bus gali-

Gudeliškis.

stiprina.. .kaip pienas.

LmmrI

10.00
4.00

10.00

1.00
25.00

1.00
1.00
2.00

3.00
3.00

50.00 
5.00 

10.00 
1.00 
2.00

116 kuopa
99 kuopa
88 kp.
128 kp

10.00’ 
2.00 
2.00 
5.00'
5.00 
2.00 
5.00
2.00

271.20 
de-

150.00

1.00
3.00
3.00
1.00
6.00
5.00
5.00

2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 

10.00
3.00

auka Su- 
darbui $25.00

SLA 189 kp., Tacoma, Wash. 
Priešfašistinis Susivienijimas
LDS Centro Valdyba Suvažiavi

mo šaukimo darbui.
Priešfašistinis Susivienijimas 
Montello Bendro Fronto konf. 
Jurčius, Boston, Mass.
LDS 42 kp., Wesville, Ill.
LDS 18 kp., ALDLD 91 kp.,

Liet. Ap. Kliubas
ALDLD 13 apskritys 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS

Ši 
kams gera-derlinga. Viskas ge
rai užaugo, bet užėjus lietums 
suėmimo laiku yra daug nuos
tolių padaryta. Per 200 mylių

nieko
Teisy-

1—bet tai vis ap- 
obalsiai,—nors jie 

tai vis skrai-

Visuotino Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo šaukimo komi-, 
tetas šiuomi skelbia atskaitą tų pi
nigų, kurie įplaukė ir tapo išleisti 
ryšyje su Visuotinu Suvažiavimu.

Įplaukos
Per Suvažiavimo šaukimo Komite- , 

to sekretoriaus J., Siurbos ir iždinin
kės K. šolomskienės 
sekamos įplaukos:
ALDLD Centro Kom.

važiavimo šaukimo

Jūs žinote ženklds susikaupiančių jūstj kraujyje rūgš
čių. Jūs atbunkate protiškai.. .pasidarote nervuotas ir 
nuvargęs kūniškai. Bet kitą kartą, kada jūs taip jau
sitės, nepulkite tuoj vaistus gerti bei savo nervus jais 
svaiginti, ale pirma išbandykite natural} šarminimo 
būdą—pieną.

Taip, pienas turi tikrą, sveikatą duodančią (šarmiš- 
ką) ypatybę. Jis naikina rūgščių susikaupimą jūsų 
kraujyje.. .duoda jums naują šarmų atsargą.. .daro 
jus nauju žmogum. Niekas geriau neramina.. .mažai 
kas taip

5.00 
Mich.j

1.00

Antrą ėmus, tiesa, nėra ko 
mums taip labai stebėtis iš

“Laisvės” skaitytojai matė 
paveikslą senatoriaus Huey 
Long “Laisvėj”, kur būk jis 
rodo tūlame- viešbutyje publi
kai, kaip reikia maišyti gėra
lus. Tuo laiku, kada jis “ro
dė, kaip maišyti gėralus”, 
New Yorko buržuaziniai laik
raščiai netik po vieną jo pavei
kslą patalpino, bet po kelis 
ant syk,—visokiose pozose,— 
ir maišant ir geriant ir svei

kinant ir visaip kitaip. Rodo
si, kad tai tame būt kam kokia h

• svarba.
Na, lai jau būna ir svarba, 

nes — senatorius, apgaudinė
tojas, fašistas, turįs pretenzi
jų sulošti Hitlerio rolę Suvie
nytose Valstijose. Tokia ypata 
kaip jis, kuris pasivadinęs sa
ve net žuvų karalium, gal ir 
priduoda kam svarbos, kaip jis 
ten maišo, krato tuos gėrimus. 
Bet tas perstatymas žmonėms, 
būk tas jo aktas buvo laikraš
tininkų pastebėtas iš netyčių, 
nieko nežinant niekam iš anks-l 
to neteisingas.

rie būk ten buvę užėję be jo
kios žinios apie Longo rengia
mą cirką, ir apspinta jį. Re
porteriai klausinėja apie tą 
navatną jo gėrimą, o jis tik 
krato kratyklę, tik kraipos, tik 
sukinėjasi, atsakydamas į re
porterių klausimus ir lošia 
kaip tikras cirko klaunas. Pa
veikių ėmėjų mašinėlės tik 
kliksi, imdamos “žuvų kara
liaus” paveikslus. Buvę res
taurante svečiai irgi apspinta 
apie šinkstalį ir žiūri ir klau
sosi, kaip garbės j ieškotojas, 
save reklamuotojas, politinis 
klaunas lošia cirką.

Tą patį popietį ir sekančią 
dieną pasipila aprašymai ir 
paveikslai buržuaziniuose lai
kraščiuose arpie Longo cirką. 
Ir vis tokiu tonu aprašyta, būk 
laikraštininkai nieko apie Lon
go būsiantį cirką nežinoję iš 
anksto, žmogus žiūri į tuos 
paveikslus ir aprašymus ir 
mąstai, kaip net ir buržuazi- 

I niai laikraštininkai galėtų būti 
Ištikrųjų, tai Į svieto apgaudinėtojai; ta- 

baisi apgavystė, kaip iš Lon- čįaus> taip yra.
go pusės, taip ir iš buržuazi-' 
nių laikraštininkų pusės. Tai 
vis pigus buržuazinių politikie- buržuazinių laikraštininkų to
rių savęs reklamavimo būdas. melagingumo.

Tikrenybėj tai tas vieno po
litinio klauno cirkas buvo la- 
bai atsargiai prirengtas įsank- 
sto. Huey Longas atvažiavo 
vieną gražią dieną New Yor- 
kan ir apsistojo tūlam hotely. 
Tuoj jis ir prisirengė ir cirką 
lošti. Pasikvietė laikraščių re
porterius ir pasakė jiems, jog 
jis loš cirką ryt rytą viename 
to viešbučio restaurane. Idant 
visi traukiami jo paveikslai 
neišeitų pis, kaip žmonės sa
ko, tai jis pasikvietė ir elektri- 
kierius, kurie turėjo priveti 
reikalingas vielas į tam tikras

uz morgičius išpardavimus, 
prieš spekuliantus fermerių 
produktų supirkikus, kurie 
veik veltui pasiima tą, ką dar 
farmeriai gali parduoti. Bet 
suprantančių kiekis nors dar 
mažas, bet nuolatos jis auga ir 
farmeriai susijungs bendrai 
kovai prieš savo neprietelius 
išvien su miestų darbininkais.

■ Dilgėle.

Finansine Atskaita Visuotino Suvažiavimo
Šaukimo Komiteto

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Lietuvos Rev. 

Spaudai Remti
Draugas Bimba pakelė klau

simą, kad į Lietuvos‘Komunis
tų Partijos sudarytą drg. Kap
suko Fondą Lietuvos revoliuci
nei Spaudai Remti Veikia su
kelti nors $250.

Drg. B. Kirstukas iš Cleve-

.Puslapis Penktas

Juk jau 
mums yra labai gerai žinoma, 
kad, kaip žmonės sako, jie lai-j 
kraštininkystėj ne del sveika-! 
tos. Jie leidžia laikraščius del ^ur daržai 
pasidarymo gyvenimo, del susi-j 
krovimo turto. Nors, žinoma, ’ 
jie mėgsta apdekoruo.ti 
laikraščius panašiais ©balsiais 
“Visos žinios, kurios tinka1 
spausdinti”: “Tiesą, 
daugiau, kaip tiesą”; 
bes šviturys 
gaulingi 
skamba gražiai, 
stė paslėpti melą.

Tokia kooperacija tarp bur-

Sen. Huey Long, fašis
tų vadas, negrų linčiuo- 
tojų palaikytojas, Wa
shingtone. Jis sakosi 
būsiąs kandidatu j ša
lies prezidentus sekan
čiais metais!

rėmė ir pasiuntė $4 siūlyda
mas, kad kvota būtų pakelta 
iki $500, kad Amerikos lietu
viai darbininkai supras svarbą 
LKP revoliucinės spaudos ir 
ateis į pagelbą.

Kiek man yra žinoma tarpe 
klyvlandiečių tas darbas varo
mas pirmyn. Darbo priešakyje 
stovi d. S. Mazan ir kuris jau 
yra surinkęs apie $40 aukų ir 
pasiuntęs to fondo iždininkui 
Dr. J. J. Kaškiaučiui.

CHESTER, PA.
T.D.A. kp. rengia dideles prakal

bas. Drg. Angelo Herndon, negras, 
jaunuolis, huteistas Georgia valstijos 
kalėjiman ant 20 metų todėl, kad 
organizavo darbininkus. Kalbės 24 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, Masonio 
Temple, ant 4th ir Central Avė. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti 
ir išgirsti ką tas jaunuolis turės 
mums

Išlaidos
Mimeografo dalykai
J. Siurbos kelionė į Yonkers 

Suvažiavimo reikalu
Stampos siuntinėjimui

‘i atsišaukimų
’ Stampos siuntinėjimui 

atsišaukimų
Stampos siuntinėjimui 

atsišaukimų.
“Laisvei” už suvažiavimo šaukimo 

lapelius
Stampos siuntinėjimui laiškų
J. Siurbai kelionė į Elizabeth,

N. J., Suvaž. reikalu
Už telegramą iš Cleveland© 

Suvažiav. reikalu
LDS užmokėta už štampas ir 
tas ofiso reikmenis
Stampos ir popiera siuntinėjimui 

pakvit.
Jaunuoliams delegatams, išrink

tiems Visuot. Suvažiavime į 
Jaunimo Kongresą, Detroit, 
Mich, kelionės lėšos 28.00

Už štampas siuntinėjimui pet.
blankų Liet, klausimu 30.00

F. Abekui, Visuot. Suvažiav. dele
gatui kelionė į Lietuvą 300.00
J. S. Mažeikai, Visuot. Suvažiav.

delegatui kelionė ir kitos 
išlaidos

J. Ormanui, Visuot. Suv. 
kelionė į Lietuvą

Telegrama iš Cleveland į 
lyn parašų reikalu

J. Siurbai už savaitės darbą pri- 
rengimui Suvažiavimo

Už hektografo medžiagą
Pasiuntimas Lietuvon vėliaus 

jusiu parašų blankų
A. Veiveriutei už nurašymą 

šų po pet. blank. Liet, klaus. 7.50
A. Jeskevičiutei 

nurašymą
H. Mantuškaitei 

nurašymą

$0.55

.40
laiškų ir

13.00 
laiškų ir

.90 
laiškų ir

15.00

61.20
2.00

ki-

.88

.50

7.64

1.80

pasakyti.
P. "Šlajus. 

(197-198)

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kp. ir L.D.S. 101 

kp. rengia puikią vakarienę 27 d. 
spalio, October, 1935. Tad prašome 
apielinkės draugų ir organizacijų nie
ko nerengt ant tos dienos, bet atsi
lankyti į mūsų didelį parengimą.

Rengėjai.
(197-198)

SHENANDOAH, pa. 
i • *

.Lyros Chora$ rengia didelį pikniką, 
koris jvylis įnfedėlft>|e, 25 df rugpj. 
visiems gerai zinoAibj vietoj: Laude- 
man’s giraitėje. Turėsime muzikališ- 
ką programą, skanių užkandžių, gė
rimų ir Zeikų orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus Šokius. Kvie
čiam kaip apielinkės taip ir iš to
linus draugus dalyvauti, galėsite pra
leisti linksmai dieną ir tuom pat kar
tu paremsite Lyros Chorą.

Kviečia Lyros Choras.
(197-198)

ALDLD 219 kuopa 
LDS 85 kp., ALDLD 132 

DL Kliubas
Hudson, Mass., bendrp fronto 

konferencija
LDS 9 kp. ir ALDLD 90 kp. 
ALDLD Centro Komit.
LDS. 6 kp., Aušros Choras,

ALDLD 20 kp., LDSD 
ALDLD 131 kp. 
Hartford, DOBK 
ALDLD 31 kp. 
LDS 45 kuopa 
SLA 31 kp. 
Per J. B. Paserpskį 
ALDLD 161 kp. 
ALDLD 205 kp. 
Draugai Navalinskai, Forest

City, Pennsylvania 
Per* L. Zelaitį 
ALDLD 20 kp. 
ALDLD 144 kuopa 
LDS 53 kuopa 
W. Geilius 
A. Vaznis 
M. K. Krasnickai, Waterbury,

Conn.
ALDLD 236 kp. 
LDS 93 kuopa 
Aukos su pasveikinimais suplau

kusios ir perimta Visuotinam 
Suvažiavime 200.35

Visuot. Suvažiavime surinktos au
kos delegatų kel. į Lietuvą 

Priešfašistinis Susivienijimas 
leg. kelionei į Lietuvą 

LDS Centro Valdyba deleg.
kelionei į Lietuvą 

“Laisvės” auka deleg. kelionei
į Lietuvą 

Centrp Biuro auka deleg. kelio
nei į Lietuvą 25.00

Laisvės' Choras, Hamtramck,
Mich., deleg. kelionei į Liet. 

S. S. Cavinski, Whittemore,
deleg. kel. į Lietuvą 

ALPBD Kliubas, East St.
Louis, Illinois 

LDS 92 kp., E. St. Louis,

STAMFORD, CONN.
Stamford sekcija Komunistų Parti

jos rengia pikniką, kuris įvyks ne- 
dėlioj, 25 d. rugpjūčio, Korin’s far- 
moje, Hope St. Springdale, Conn, 
(imkite Springdale busą). Įžanga tik 
25 centai, prie įžangos tikieto bus 
pinigais duodama $5.00 dovanai. Šu
kiams grieš Frank Montell’s orkes
trą. Apart to turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Taipgi bus ir muzi- 
kališka programa.

Kviečia Rengėjai.
(197-198)

papluko viskas, sumirko, kaip 
i pavirto purvais, 

! užnešė kviečius, rugius ir avi-
»i žas. Daugelio javai stovi pa- 

savo > juodę, pustanti, kad nei gyvu
lius negalima jais šerti. Dau
gelis farmerių bėdavoja, kad 
jų sunkus darbas nuėjo nie
kais, o taksai reikia mokėti, 
žinoma, labiausiai nukentėjo 
maži žemes savininkai, nes di
deli, kurie turi mašinas, tai 
daugelis suspėjo iškulti, bet 
biedni, kurie turi samdyti ma
šinas, tai jas negalėjo gauti 
kada buvo galima javus suim-i duos ir Conn, valstijos draugus

1 ranka mazgoja ranką. Buržu-Jt^ 0 ](acĮa gali gauti, tai lietus pralenks. Bet matyti, kad ir ' o -w-» 4 1 vv> n ' , • -r < • i • _ —.«••• I  T i • • i •valstijos draugai ne-' 
Kaip pastebėjau 

“Laisvėje”, kad drg. “Susnikų 
Jurgis” sunkiai sirgo, tik iš li-

Conn, valstijos draugai taip
gi gerai atsiliepė. Drg. “Sus- 
nikų Jurgis” pasiuntė auką 
net $20 tam tikslui ir iššaukė 
Ohio valstijos draugus į lenk
tynes.

Aš manau, kad tai labai 
rimtas darbas rėmimas to fon
do ir jis apeina ne vien Ohio 
ir Connecticut valstijų drau
gams. Bet lenktynėse tarpe 
šių dviejų valstijų, tai aš ma-

į nau, kad. Clevelandas nepasi-vietas, kur esamų restaurante žuazinių laikraštininkų ir poli- 
lempų neužteko del tokio čir- tikierių niekas daugiau kaip 
ko lošimo ir paveikslų ėmimo. 1
Bet ir to visko neužteko; pa-į aziniam laikraštininkam reikia 1 
prastiem elektrikieriam pasi- • sensacingų plepališkų kalbų-| 
tikėti Longas negalėjo, nes jis' žinių, paveikslų, o politikie- 
manė, kad jie kartais gali ne- i r i a m s — išsireklamuoti save, 

idant gavus lengviau patekti į 
šiltas valdiškas vietas. Ir taip 
ta svieto, ypatingai darbinin
kų, apgavystė varoma kasdien 
pirmyn per buržuazinius laik
raščius ir politikierius.

Yra jau aišku, jog tik dar
bininkiška spauda, darbinin
kiški laikraščiai tegali duoti 
kaip tikras žinias, taip ir svei
ką pamokinimą, kaip turi gy
venti ir ką turi darbininkai da
ryti, idant pagerinus savo gy
venimą.

žinoti to, kiek reikia šviesos 
del ėmimo paveikslų. Atsargu
mo delei, jis pasikvietė vieną 
specialistą-elektrikierių iš kur
iamų paveikslų įstaigos, šviesų 
sutvarkymui.

Sekančios dienos ankstų ry
tą, pirm bizniui prasidedant, 
Huey Long nuėjo į paskirtą 
restaurantą padaryti savo bū
siančio cirko taip vadinamą 
rehearsal-pratimus. Pats atsis
tojo už šinkstalio-“baro” ir pa
siėmė gėrimų maišyki į-kratyk- 
lį ir atsistojo, kaip būt geriau
siai, kaip paveikslai galėt iš
eit geriausiai. Fotografistai jį 
apstojo tinkamose vietose ir 
nužiūrėjo per apartus, ar vis
kas bus gerai, kada ištikrųjų 
reikės atvaizdus traukti. Dadis 
restauranto darbininkų irgi 
buvo pašaukta, uniformose, ir 
patvarkyta, kas reikės daryti, 
kada cirkas bus ištikrųjų lošia
mas. Taipgi ir kiti reikalingi 
žmonės-vaidylos turėjo perloš- 
ti būsiantį aktą, idant viskas 
išeitų tvarkoj, idant viskas at
rodytų natūraliai.

Vėliau, atėjus paskirtam lai
kui, “žuvų karalius” Long 
ateina į tą pačią valgyklą ir 
sėdasi už stalo. Kelneriui pri
ėjus, Long užsisako kokio ten 
mišinio, kaip būk jo valstijoj, 
Louisianoj arba New Orleans, 
darą. Kelneris atneša užsaky
tą mišinį-gėrimą. Long prikiša 
lūpas prie stiklo, sriubtelėja ir 
susiraukia, pareikšdamas, jog 
jo krašte taip to gėrimo ne
maišą. Tuoj jis stojas ir eina 
už šinkštalio, sakydamas, jis 
parodysiąs, kaip reikia tą mi
šinį maišyti. >

Užėjęs už šinkštalio, Long 
pasiima to mišinio kratyklę, 
kuri gatavai padėta del jo, ir 
pradeda kratyti, lošdamas ar
ba ką tai pliaukšdamas, kai 
kokis cirko klaunas. Tuoj iš už 
stalų sukyla laikraščių repor
teriai ir paveikslų ėmėjai, ku-

, o kada gali gauti, tai lietus j pralenks, 
lyja. Net griaudu žiūrėti į jų Conn, 
vargingą gyvenimą. Daugelio snaudžia, 
tvoros išmirko, išgriuvo. Tūli 
savo farmas bando per agen- _ . _ _____
tus išmainyti ant kokios stu- goninės išėjo, bet jis savo žodį 
belkos ir eiti į miestą gyventi.

Produktų nėra, taksai reikia 
mokėti, daugelis farmerių net ; 
už 70 mylių bando važiuoti į i 
miestą ir jieškoti darbo, o ! 
moterys pasilieka ant farmų. ’ 
Jos atlikę namų ruošą eina į, 
laukų darbus ir dirba nuo ryto ^nauJU me^0- 
iki vėlaus vakaro. Vyrai nega-| 
Ii gauti darbo, parvykę namo i 
kremtasi, nerymauja, negali PJ* 
miegoti .ir nakties metu, čia 
morgičiai reikia mokėti, o pi- j 
nigų nėra. Taip baisiai varg- j 
sta farmeriai. Neturėdami kla- j 
sinio supratimo, nesuprasdami, l 
kad ši sistema yra kalta visų ; 
jų nelaimių, jie tankiai vienas ‘ 
antrą kaltina, dar daugelis ne- j 
supranta, kad reikia organi
zuotis ir kovoti prieš didelius 
taksus, prieš morgičius ir ūkių

PIENAS 1 • * 
Turi Sveikatą Duodančią 

(Šarmišką) Ypatybę
Dabar galit šarmiškai alkalizuotis leng
vu, gamtiniu būdu... šviežiu, šaltu pienu

laikosi ir sako, kad Cleveland© 
draugams bus sunku atsilaiky
ti. Linkiu draugui greitai pa
sveikti ir tęsti savo darbą. Tie
sa, pas mus nenusitarta iki ku- 

! rio laiko bus lenktynės, bet 
• kiek suprantu, tai jos tęsis iki

. Man rodosi, kad 
I permažai atsiliepimų yra iš ki
tų Amerikos didelių koloni- 

Atminkite, draugai, kad 
Sovietų Sąjungos draugai nusi
tarė tam tikslui sukelti 1,000 
rublių!

Draugas Daubaras sako, kad 
iki naujų metų mes turime 
tam tikslui sukelti mažiausiai 
$500. Manau, kad amerikie
čiai tą padarys. Reikia atmin
ti, kad Lietuvos revoliuciniai 
darbininkai ir valstiečiai turi 
vesti sunkias kovas. Mūsų pa
reiga ateiti jiems į pagelbą 
prieš fašistinę diktatūrą, pa
gelbėti išlaikyti Lietuvos dar
bo masių revoliucinę spaudą. 
Kviečiu visus darbininkus at
siliepti su aukomis.

Daubaro Draugas.

kad tas darbininkų neišgelbės 
nuo atleidimo iš darbų, kadan
gi dabarties piliečių atleista iš 
darbų net čionai gimusių, nes 
valdančiai klasei nesvarbu, 

! kad ir pilietis, bet jeigu nėra 
biznio, tai gali eiti sau kur 
nori ir gyvenk kaip nori.

šitas Waterbury apsireiški
mas yra požymis fašizmo tam, 
kad pjudyti darbininkus vie
nus prieš kitus. Darbininkai 
turėtų organizuotis ir kovoti 
visi bendrai prieš tokius pasi- 

Į mojimus, nepasitikėti vien ta
pimu piliečiais ir būk jau kova 
baigta. Reikia sudaryti ben
dras frontas prieš karą, fašiz
mą ir prieš ateivių darbininkų 
persekiojimą. Visiems pilie
čiams ir nepiliečiams,

Ateiviai darbininkai pradė
jo j ieškoti išeities, kad nebū
tų išvyti iš darbų. Jie pradėjo 
jieškoti pilietybės popierių. 
Kaip pranešime sako, kad pra
eitą savaitę apie 500 išpildė 
blankas delei pirmų popierių; 
net pritrūko blankų ir viršinin
kai liepė eiti namo iki jie gaus 
daugiau blankų. Priežastis ta
me: kompanijos pranešė, kad 
ncpiliečius darbininkus atleidi
nės iš darbo ir ims piliečius. 
Waterbury Tool Kompanija 
atleido 6 ne piliečius ir paėmė 
piliečius ir tas išgąsdino darbi
ninkus. Kožnas sąmoningas 
darbininkas nesipriešina tapti 
piliečiu, bet jie žino ir sako,

atei
viams ir amerikonams, bal
tiems ir negrams, ir bendrai 
kovoti.
ma prašalinti šitą skurdą, 
kuris yra kapitalistinės tvar
kos išdavas. Valdančioji klasė, 
negalėdama išeiti iš šio krizio, 
bando suversti visą naštą dar
bininkams, o kad tą atsiekti, 
tai nori darbininkus supjudyti 
vienus prieš kitus, išardyti 
darbininkų organizacijas, uni
jas ir įvesti fašistinę diktatū
rą.

BERLYNAS. — Del per
sekiojimų iš nazių pusės 
daugybė žydų pardavinėja 
savo biznius, bet ryšyj su 
tuom dar 
reikmenos 
ūkis

MONTELLO, MASS.
Draugijų Sąryšis ir Visuot. Liet. 

Suvažiavimo komisija rengia didelĮ 
pikniką, kuris įvyks subatoj, ir ne- 
nedėlioj, 24 ir 25 dd., rugpjūčio, Lie
tuvių Parke. Subatoj bus šokiai nuo 
8 vai. iki vėlumos; turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų. Nedėlioj pik
nikas prasidės 12 vai. dieną; turėsim 
visokių sportiškų žaislų, gėrimų, 
skanių valgių ir gera orkestrą šo
kiams. Prašome skaitlingai atsilan
kyti.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą ' kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome* greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St, Brooklyn. N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Reikalaukit knygelės-“Milk—the Alkalizer.”
Prisiaskit varda ir adresa: Bureau of Milk Publicity, Albany.

STATE OF NEW YORK
labiau brangsta 
ir krinka šalies

t
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Brooklyno Visuomenės 
Atydai LORIMER RESTAURANT

Komunistai Nuėmė Nuo Ba
loto Tris Savo Kandidatus
Vietose, kur darbininkų or

ganizacijos sudarė bendrą 
darbininkų tikietą, Komunistų 
Partija ištraukė savo kandida
tus. Nuo dabar, tų vietų ben
dro tikieto kandidatai bus ant 
savo specialės organizacijos ti
kieto, ir ant Komunistų Parti
jos tikieto, vietoj paleistų KP 
kandidatų.

Charles Archer, komunistų 
kandidatas į aldermanus 58- 
tam distrikte, ištrauktas, kad 
padėti laimėti rinkimuose Mrs. 
Geraldine Chaney, negrei, ku
ri kandidatuoja ant Indepen
dent Citizens Party tikieto ir 
žada lygybę negrams Queens 
gyventojams. Ji žada reika
lauti išvalymo laužynų ir pa
statymo naujų mokyklų ir žai
slaviečių vaikams. Organizaci
jos, kuriose ji yra viršininke, 
laimėjo įleidimą 5 negrų gy
dytojų į Queens General Hos
pital štabą.

Brooklyne, KP ištraukė Ben 
Lapidus, kandidatą į alderma
nus 33 distrikte, naudai Ra
mon Giboyeaux, kurio kandi
datūrą remia bendrai republi- 
konų, demokratų ir darbininkų 
kliubai, taipgi Bedarbių Tary-

žymėjus
Katalikų kunigas Costello ir 

svaigalų pardavėjas Paul Sei- 
derman yra užpakalyje kam
panijos uždrausti darbinin
kams žodžio laisvę toj sekci
joj.

ba. Jo programon įdėjo rei
kalavimus pakelti pašalpą 
25% ir pagerinimo namų ir 
žaislaviečių, ypatingai Atlan
tic Avė. sekcijoj.

Sidney LeRoy, komunistų 
kandidatas į assemblymanus 
14-tam distrikte, ištrauktas, 
kad paremti William Lipsky, 
kandidatą naujai sudarytos 
United People’s Party of Yor
kville, kurios užpakalyje ran
dasi apie 135 susiedijos kliu- 
bų, pašalpinių draugijų bei 
Kuopų ir unijų.

Tos grupės prisidėjo perei
tą žiemą prie reikalavimo pri
imti Darbininkų Bedarbės Ap- 
draudos Bilių, kurį kongresan 
įnešė • kongresmanas Lundeen.

Darbininkų Kova Su Policija
Trys tūkstančiai Brooklyno 

darbininkų buvo priversti kau
tis su policija už laisvę susi
rinkimų gatvėse penktadienio 
vakarą, prie Utica Avenue ir 
Eastern Parkway, čia darbi
ninkai laikydavo susirinkimus 
per laikus. Taip ir šį sykį, vie
tos organizacijos laikė mitin
gą rinkimų reikalais. Polici
ja užpuolė Louise Morrison, 
Komunistų Partijos kandidatę 
18-tam Kings County 'Distrik
te, kada jinai skaitė Ameri
kos Teisių Bilių tame mitinge. 
Darbininkai šoko ginti. Desėt- 
kai darbininkų sužeista. Pen
ki . pasiųsta į ligonbutį, tarp 
jų Max Goldman, 877 Rutland 
Road, kuriam policija nulau
žė tiesią ranką.

Prieš užpuolimą Miss Mor
rison, buvo užpulti ir areš
tuoti Sol Rose, Suvienytų Dar
bininkų Kliubų generalis sek
retorius ir Ben Stein, iš Be
darbių Tarybos, kuriuodu ban
dė pasinaudoti žodžio laisve.

Po puolimo įvyko darbinin-! 
kų masinis protesto mitingas 
už bloko nuo kautynių vie
tos, Utica Avenue ir Union St., 
bet to policija nebekliudė, ma
tomai, jautėsi jau “gana atsi- 

tai dienai.

ap- 
jie

Sustreikavo Plasteriuotojai
Viso miesto plasteriuotojų 

streikas iššauktas pereitą pir
madienį New Yorke. Pirmą 
dieną išėjo streikan 1,200 dar
bininkų. Streikas tapo nutar
tas, kada dvi kontraktorių są
jungos pranešė numušą algų 
skalę nuo $8.50 iki $7.20 die
nai.

Baltakalnierių Stapičius
Šiandien baltakalnierių dar

bininkų organizacijos skelbia 
trijų valandų stapičių protes
tui prieš WPA algų skalę, ku
ri duoda nuo $19 iki 94 į mė
nesį, vieton unijinių algų.

.Tuo tarpu statybos darbi
ninkai ir bedarbių organizaci
jos tebepikietuoja WPA pro
jektus.

Kodėl Moterį; Susirinkimas?
Išgirsim ir apdiskusuosim 

buvusio didžiojo suvažiavimo 
motėrų sesijos raportą.

Apsvartysim, kaip iries galė
sime lavintis prasidėjus sezo
nui. Gyvenime dabar iškyla 
šimtai naujų dalykų. Be nuo
latinio lavinimosi mes atsilie- 
kam. Jei apsileisim, nesilavin- 
sim, pačios pajusim, kad prie 
gyvenimo neprisitaikom, gi 
mes nenorim tapti nublokštos 
į kampą, liet gyventi, kaip pri
dera. Dėlto turim rūpintis 
didinimu savo‘žinojimo.

Svarstysime būdus, kaip 
gerinti savo gyvenimą.

Susirinkiman kviečiamos vi
sos: priklausančios organiza
cijose ir nepriklausančios. 
Jvyks 22 rugpjūčio, 8 vai. va
karo, “Laisvės“ svetainėje, Lo
rimer ir Ten Eyck Str., Brook
lyne. Moterų Komitetas.

pa-

pa-

Parkuose Suimtų 116 
Pasiųsta Ligonbutin

Policijos sumeškeriotų par
kuose, taip vadinamų "valka
tomis“ ir “kriminalistais“ tar
pe galų gale surasta, kad dau
gybė jų viso labo tik peralkę 
ir ligų suėsti vargšai. Iš 505 
suimtų pasirodė, kad 116 bū
tinai reikia ligonbučio. Iš jų 
50 rasti ligotais nuo išbadėji- 
mo, kiti džiova, sauslige, ner
vų ir venerinėmis ligomis.

Policija Puolė Siuvėjus
j Pirmadienį sustreikavo S. L. 
Hoffman šapos, esančios 1 
Carlton St., uniformų ir bath
robes siuvėjai. Per pietus jie 
suruošė prie šapos demonstra
ciją, kur dalyvavo 400 darbi
ninkų, ILGW Unijos narių. 
Policija užpuolė ir išardė jų 
demonstraciją, bet pikietas tę
siamas. Jie reikalauja algų 
pakėlimo ir trumpesnės savai
tės.

Yonkers, N. Y.
\ ■ I

Kam Baisūs Komunistai

Pasibaigus mokyklos sezo
nui, šv. Kazimiero bažnytinės 
mokyklos vedėjai surengei 
“graduation” mokiniams, ku-j

• šeštadienį, rugpj. (August) 
24-tą, Aido Choras rengia 
linksmą vakarėlį “Laisvės“ 
svetainėje, kad surinkt pinigų 
padengimui kelionės lėšų, va
žiuojant į “Laisvės“ pikniką, 
kuris įvyks Westville, N. J. 
Mat, busas kainuo $1.75 as
meniui ir kadangi didžiuma 
choristų yra jaunuoliai, kurie 
nedirba, jiem labai sunku už- 
simokėt. Mes norim sumobili- 
zuot visą chorą, kad visiem 
būtų galima važiuot į šį svar
bų ir linksmą pikniką.

Tad choras širdingai už- 
kviečia visus draugus-ges at
silankyti. Galėsite linksmai pa
sišokt (grieš gera orkestrą), 
taipgi turėsim skanių valgių ir 
šaltų gėrimų, ir tuom pat kar
tu pagelbėsite choristams nu
važiuot ir padainuot savo dien
raščio piknike.

Choriste.

LIETUVIŲ VALGYKLA*
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Syki Atsilankę 
Persitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Jaunuolis Bandė Nusižudyt
Atėjęs į Radio Museum ir 

Shooting Gallery, 216 W. 42nd 
St., 18 metų jaunuolis, Richard 
Bąndler, užsisakė už 25c 22 
kalibrų šautuvą, neva šaudyt 
cieliui esamus balvoniukus.
Atrodė, kad tik jų šaudymu jis i ne užbaigė tą mokyklą. Kal- 
ir užsiinteresavęs, bet prižįū- bėjo bažnyčios galva pralotas 
rėtojui nusigr'įžus, jis paleido Dvožikas. Jis baugino tėvus 
kulką į save. Nuvežtas ligon- sakydamas, kad viešosios mo- 
butin kritiškoj padėtyje. Ban- 
dler atsisakė aiškinti priežas
tį, tik prašė pranešt giminėms.

Pasimatysim Sekmadienį
—Kur būsim ateinantį sek

madienį, drauge ?

kyklos auklėjančios komunis
tus. Liepė visiems tėvams sa
vo vaikus vesti į bažnytinę mo
kyklą, o kitaip, girdi, komu
nistai užvaldysią Ameriką, 
žadėjo sau ir savo pagelbinin- 
kams numušti algas.

Nežinau, kaip pralotas Dvo-

REIKALAVIMAI
DARBO PAJIEŠKOJIMAI
Automobilių mechanikas, 

2o metų 
taisymo, 
gasolino 
arba eit 
iš virš minėtų biznių.

Geo. Minkauskas, 2479 Coney Is. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

* (197-203)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

turintis 
praktikos prie automobilių 
taip pat dirbęs ilgai prie 
stoties, norėtų gauti darbą 
į partnerystę į bitę vieną

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Apskundė Uošvius
Mrs. Florence Smith 

skundė savo uošvius, kad
konspiravę atimti iš jos alimo- 
niją.. Tūlas laikas atgal, po 
perskyrų, teismas įsakė jos vy
rui mokėti jai $35 alimonijos 
ir jai pavesta auklėti du kūdi
kiu. Ji kaltina, kad jos uoš
vis, kuris yra advokatas ir turi i būsiu, 
raštinę 270 Madison Ave., 
New Yorke, sudarė dalykus 
taip, kad sūnus gali nepildyti 
teismo tarimo ir nemoka 
alimonijos.

jai

Sunkiai Serga Juozas 
Zaįankauskas

Brooklyniečiams plačiai 
nomas drg. J. Zajankauskas
sunkiai serga. Apie keletas

ži-

—Važiuosim į Forest Parką žikas savo pasakymą galėtų iš- 
pasivėdinti.

—O ką gi ten darysim, vie
ni ten visai ‘neįsidžiojnysim”.

—Ale žinai, drauge, Litera
tūros Draugijos 1 kuopa ren
gia išvažiavimą ateinantį sek
madienį Forest Parke.

—O, jeigu taip, tai kitas da
lykas !

—Taip. Girdėjau gaspadi- 
nes tariantis, kad šis išvažiavi
mas daug skirsis nuo kitų. Sa
kė, bus naujausios mados 
mintų valgių, Ir daugiau 
ką žada sumanyti. Taipgi 
saldžių ir karčių gėrimų.

—O, tai reiks būti.
—Taip, drauge, ir aš

ga- 
dar 
bus

ten

—Tai pasimatysim Forest 
Parke.

'—Lig pasimatymo !
Nugirdo V. P.

Trumpos Žinutės
Nusižudė jaunas gydytojas 

Wheaton Fregeau, dirbęs Wil
lard Parker Hospital. Jo kam
baryje ligonbutyje rasta sku-

savaičių nesijautė gerai, ta-:tama klėtelė, kraujuotos žirk- 
čiaus ligai nepasidavė, bet šio-i les jr naudota hypoderminė 
mis dienomis sunki liga jį ga-. acjata. Sakoma, jis ilgai, sirgęs
lutinai prispaudė.

Drg. Zajankausko artimi 
draugai yra prašomi jį aplan
kyti. Randasi namie.

E. Bensonas.

pagauta nuo ligonių limpama 
liga, kurias ten gydo, ir tik ne
senai buvęs sugrįžęs darban iš 
po ligos.

Salvatore Benedetto, 15 me
tų vaikas, prigėrė upelyje, 
Goose Creek, kur jis su tėvu 

pjiieio (August), “Laisvės” >buvo nuvažiavęs žuvauti. Vai- 
svetainėje, jvyks labai svarbus; kas paslydo ir Įkrito gilion 

1 duobėn. Gi jo 13 metų .broliu-
jkas irgi buvo patekęs dumbly- 
nan, bet išgelbėjo. Benedettai 
gyvena 534 Glenmęįre Avė., 
Brooklyne.

Brooklyno Apielinkei
Pirmadienį, 26 dieną rug

pjūčio (August)

' “Laisvės“ skaitytojų, rėmėjų ir 
bendradarbių mitingas prisi
rengimui prie sekančio dien
raščio vajaus ir prie 25 metų 
“Laisvės” jubilėjaus paminė
jimo. ,

Šiame susirinkime bus aptar
ta, kokias dovanas duosime 
atsižymėjusiems vajuje ir bus 
renkamas Brooklyno apielin- 
kdi jubilėjaus minėjimo prisi
rengimui komitetas.

Prašome draugų atsivesti 
į šį susirinkimą kuo daugiausia 
tokių žmonių, kurie dscr nėra 
susirišę su darbininkiškom or
ganizacijomis, bet moraliai ir 
materialiai 'remia darbininkų 
judėjimą ir dienraštį “Laisvę“.

Taip pat labai pageidauja
ma, kad į šį susirinkimą kuo 
daugiausia atsilankytų tų 
draugų bei draugių, kurie yra 
“Laisvės“ skaitytojais nuo pat 
jos susitvėrimo.

“Laisvės” Administracija.

Charles Hanan, 420 E. 21st 
St., Brooklyne, seniau buvęs 
raštininku, pašaukė savo brolį 
telefonu ir pasakė, jog jis ma
nąs nusižudyti. Pribuvęs bro
lis rado jį persišovusį. Sirgęs 
nepagydoma skilvio liga.

Brooklyno Muziejus planuo
ja praleisti $1,400,000 pribu- 
davojimui naujo sparno prie 
jau esančio muziejaus namo.

Dabar yra “Daily Worke- 
rio” vajus už sukėlimą $60,- 
OOO, kad užtikrinus visų atei
nančių metų jo išėjimą. Rin
kite aukas, užsiprenumeruo
kite ir visaip remkite mūsų 
dienraštį.

aiškinti. Man rodos, jeigu Am
erikos viešosios mokyklos auk
lėtų komunistus, tad senai tu
rėjo būti Sovietų Amerika, ne 
kapitalistų valdoma respubli
ka. žinoma, Dvožikui baisus 
komunizmas, nes jis turtingas. 
Dvožikas čia turi gerą būrį 
trumpai kerpamų “avelių“. Jis 
žino, kad komunistai visuomet, 
sako, jog darbininkai negali’ 
pasitenkinti užgrabiniu rojum, j 
kad reikia čia ant žemės kovo-| 
ti už geresnį gyvenimą. O toki 
Dvožikai su savo mokyklomis 
ir stengiasi nu to sulaikyti.

Tyrinėtojas.

Šiandien TDA 17 Kuopos 
Susirinkimas

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, 21 rug
pjūčio, 8 vai. vakaro, “Lais
vės“ svetainėje, kampas Lo
rimer ir Ten Eyck St., Brook
lyne.

Mūsų organizacija atlieka 
milžiniškus darbus. Ji išgelbėjo 
Scottsboro jaunuolių gyvybę 
per keturis metus ir veda kovą 
už jų paliuosavimą. Ji rūpi
nasi paliuosuoti darbininkų 
vadus, Tom Mooney, Angelo 
Herndon ir kitus iš kalėjimų. 
Jinai teismuose apgina tūks
tančius darbininkų, areštuotų 
pikieto linijose, prie pašalpos 
biurų, kovoje prieš evikci'jas ir 
už žodžio laisvę.

TDA 17 kp. susideda iš lie
tuvių ir mes kuo išgalėdami 
padedam tam dideliam visų 
tautų darbininkų bendrai ve
damam darbui. Dėlto yra gar
bė ir pareiga kiekvieno darbi
ninko būti tos organizacijos 
nariu ir dalyvauti jos susirin
kimuose. Gali dalyvauti susi
rinkime ir ne nariai. Jei norė
sit—prisirašysit; bet jei ir ne, 
vis vien dalyvaukit susirinki
me, susipažinkit su TDA dar
bais arba pagelbėkit darbu su- 
lyg išgalės.

Visų ALDLD Narių Atydai
Sekmadienį, 25 rugpjūčio, 

10 vai. ryto, “Laisvės“ svetai-. 
nėj, šaukiamas ALDLD Cent
ro Komiteto posėdis, kuriame 
dalyvauti kviečiami apskričio 
valdybos nariai, kuopų val
dybos ir visi ALDLD nariai, 
kurie -įdomaujasi posėdžiu ir 
nori prisidėti prie išdirbimo 
planų apvaikščiojimui mųsų 
organizacijoš 20 metų sukak
tuvių.

ALDLD CK Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Coffee Pot” restau

rantas prie dokų. Vieta gera del biz
nio, kostumeriai yra visokių tautų. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kas norite, gera proga pada
ryti pragyvenimą greitai atsišaukite 
sekamai: 151 Furman St., Brooklyn, 
N. Y. Galite matyti' savininką nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. '’vakare. Sekma
dieniais uždaryta.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHEt
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

(197-199)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS t
Ratarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite .
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS i 
| LIETUVIS GRABORIUS S 

5 Senai dirbąs graborystės pro- « 
2 fesijoje ir Brooklyno apielin- S 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar P 
5; atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
? balsamavimu ir palaidojimu p 
5; mirusių. g

g Veltui Chapel Šermenim | 
2: Parsamdo automobilius šerme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g
8 ir kitokioms parems g
į Saukite dieną ar naktj £>

s 423 Metropolitan Avė. g 
S Brooklyn, N. Y. p

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

Iš senų padarau 
naujus

. lūs ir krajavus 
^sudarau su K amerikoniškais, ■i Reikalui esant 
■I ir padidinu to- 
n kio dydžio, koi' kio pageidauja- 
' ma. Taipgi at- 

maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

paveiks-

512

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
' Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, l^rikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avende
BROOKLYN. N. Y.

ROBERT LIPTON 
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

*

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Sus iže i d avi

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Befr. Graham & Manhattan Avės.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai,

K Odos Išbėrimai,
' VKu - 1 Nervų Ligos,

g&J Bendras Nusilpi-frys mas, Nervų Jė-
W \ I Fos išeikvojimai, 
^W» v jBK. J K a t a r i n iai , ir 

/ Chroniški Skau- 
dūliai. Skilvio ir 

Nk žarnų L i g os,
MSšlažarnės Li

gos, Hemorrhbidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai IV 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y. , 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4tk Ava. Ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
,0 sekmadieniais' 9 iki S P. M.




